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1 Inledning
Hur bra är Dublin Core? Det är egentligen svaret på den frågan som jag söker efter i
denna undersökning, men som jag helt säkert inte kommer att finna. Istället får jag
försöka hitta svar på mindre frågor, för att åtminstone komma svaret lite närmare.

Fungerar Dublin Core för bibliografisk beskrivning? Motsvarar beskrivningar enligt
denna metadatastandard användarnas behov? Genom att ställa standarden Dublin Core
mot de krav som listas i rapporten Functional requirements for bibliographic records
(FRBR)1 hoppas jag kunna säga någonting om detta.

Men jag försöker också säga något om hur bra Dublin Core kan förväntas vara. Om man
ser på metadata som en mellannivå mellan ostrukturerad, ofta automatiskt insamlad
information, och avancerad katalogiseringsdata, kan man då bedöma en standard för
metadata med samma måttstock som en standard för professionellt skapade
bibliografiska katalogposter?

1.1 Bakgrund

Under 1990-talet och början av 2000-talet har digital publicering kommit att slå igenom
enormt. Internet har vuxit till att utgöra inte bara en enorm dokumentsamling, utan även
ett centralt inslag inom utbildning, näringsliv och samhälle över hela världen.
Utvecklingen har inneburit ökade möjligheter att få tag på och att själv publicera
information. Inte minst den akademiska världen har anpassat sig och mycket
forskningsrelaterat material publiceras numera elektroniskt och är åtkomligt via webben.

Möjligheterna att återvinna denna information är dock ofta begränsade till att söka på
ordförekomster i dokumenten, eller i webbkataloger som endast täcker en bråkdel av
informationsmassan. Sökmotorerna utvecklas, men erbjuder ännu inte möjligheter att
rikta sökningar mot separata fält för t.ex. författare, titel eller ämne. Den enorma
storleken och hastigheten med vilken webben har växt har tillsammans med dess
decentraliserade struktur skapat något som ofta beskrivs som ett informationskaos.

Detta har inneburit utmaningar för informationsförmedlande institutioner och
verksamheter. Traditionellt har bibliotek och databasleverantörer katalogiserat de
publicerade dokumenten för att göra dem lättare att återvinna. De nya
publiceringsmöjligheterna har dock inneburit både att mängden informationsobjekt ökat
och blivit för kostsam att katalogisera, och att de standarder för beskrivningar man
använt inte varit tillräckligt anpassade till de nya medierna.

Som alternativ till den komplicerade, dyra och i några avseenden förlegade
katalogiseringen har man börjat tala om och använda metadata. Termen metadata, som
har en vid och mångfasetterad betydelse, har i många sammanhang kommit att användas
för enkel bibliografisk data om elektroniskt publicerat material.

Dublin Core är ett försök att skapa en standard för sådan metadata. I mars 1995, på
konferensen OCLC/NCSA Metadata Workshop, enades man om en kärna av element
som ansågs vara en rimlig grund för en beskrivning som skulle underlätta sökning efter
och återvinning av av nätverksbaserade elektroniska informationsobjekt, men inte vara
svårare att åstadkomma än att upphovsmannen bakom informationsobjektet själv skulle
kunna skapa den. Denna kärna fick namnet Dublin Core metadata efter orten där
konferensen hölls; Dublin i Ohio.2

1 Functional requirements for bibliographic records 1998.
2 Hedberg, Sten 1999. Dublin Core i Sverige: En minsta gemensam nämnare eller...? och History of

the Dublin Core Metadata Initiative 2004.
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Sedan dess har det hållits ett antal konferenser och tillsatts en rad arbetsgrupper som
tillsammans utvecklat Dublin Core. Den öppna organisation som ansvarar för
utvecklingen har fått namnet Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Utvecklingen har
bland annat inneburit ett utökat antal element och modifiering av några av de
ursprungliga, numera består kärnan av 15 element som fått namnet Dublin Core
Metadata Element Set (DCMES). Men utvecklingen har också inneburit skapandet av
ramverk för att uttrycka Dublin Core i olika sammanhang och format, och möjligheten
att specificera elementen med scheman och underordnade element. Såväl elementen
som dokumentationen kring dessa har översatts och internationaliserats.

Parallellt med detta har man inom biblioteks- och katalogiseringskretsar arbetat med att
uppdatera och utveckla sina teorier och befintliga beskrivningsstandarder för att möta de
nya omständigheterna. Ett av de mest välkända resultaten av detta arbete är den
konceptuella modell och den listning av minimikrav på en bibliografisk post som
publicerades i rapporten Functional requirements for bibliographic records. Rapporten
är resultatet av en djupgående analys som relaterar data i bibliografiska poster till deras
betydelse, för att tillgodose de användarbehov som posterna är till för att möta.

1.2 Val av ämne

Under utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap har jag i flera
sammanhang stött på Dublin Core som företeelse. Det har presenterats som en relativt
ny standard, framtagen för beskrivning och representation av elektroniska resurser, och
ofta har det sagts att den fått förvånansvärt stor spridning på kort tid. Som
Internetanvändare har jag dock inte sett så mycket av denna spridning. De ställen jag
förväntat mig att standarden skulle dyka upp var främst de stora söktjänsterna för
webbsidor, som t.ex. Google, Alta Vista och Yahoo, men utöver fulltextindexering
begränsar man sig där ofta till sådan enkel och ickestandardiserad metadata som länge
kunnat skapas genom metaelementet i HTML (Hypertext Markup Language), om man
överhuvudtaget använder sig av metadata vid indexering, sökning eller presentation.

Funderingar kring varför dessa informationstjänster inte utnyttjat den nya standarden
ledde fram till en vilja att på något sätt undersöka Dublin Cores styrkor och svagheter.

Under arbetets gång har jag upptäckt att Dublin Core används mer än jag trodde, och
framförallt på andra sätt och i andra sammanhang, t.ex. som en del av standarden RDF
Site Summary (RSS) 1.0 eller som en minsta gemensam nämnare för samlandet av
metadata från olika leverantörer vid Open Archive Initiative (OAI).3 Det var dock som
standard för bibliografisk beskrivning jag först uppfattade Dublin Core, och det är därför
också som sådan jag valt att undersöka den.

3 Se RSS-DEV Working Group 2001. RDF Site Summary (RSS) 1.0 och The Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting: v.2.0 2003.

2



2 Problembeskrivning
Dublin Core som företeelse är väldigt mångfasetterad och därmed ett brett
forskningsfält. Utvecklingen sker och har skett på flera olika nivåer; från teoretiska
perspektiv på katalogisering och informationsåtervinning, till formella eller tekniska
lösningar för hur beskrivningen ska göras maskinläsbar. En undersökning av standarden
på alla dessa plan skulle dels vara svårgenomförbar, dels för omfattande för detta arbete.
Många av aspekterna ligger också utanför vad jag från början var ute efter – det var i
första hand som bibliografisk standard, alltså som ett konsekvent och strukturerat sätt
att beskriva dokument för att underlätta återvinningen av information, jag blev
intresserad av Dublin Core.

Jag har därför valt att koncentrera mig på Dublin Cores funktion för sökning och
återvinning av dokument, alltså dess funktion i en bibliografisk katalog. Som redskap
för att analysera denna funktion har jag valt att utgå från en rapport som International
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) tagit fram: Functional
requirements for bibliographic records. IFLA:s rapport formulerar de funktioner en
bibliografisk post har och som man förväntar sig att den ska ha, och formulerar även ett
ramverk för hur datan i posterna kan och bör relateras till användarens behov.

Bakgrunden till rapporten påminner om den som ligger bakom Dublin Core, syftet har
varit att ta fram ett ramverk för katalogisering som möter de nya omständigheterna för
publicering, t.ex. den tilltagande elektroniska publiceringen och åtkomsten via nätverk,
och även att formulera en minimal standard för posterna i en nationalbibliografi som
ändå tillgodoser de primära behov användaren har. Därför är det intressant att se hur väl
Dublin Core motsvarar de krav som anges i FRBR.

Samtidigt finns en tydlig skillnad mellan de båda projekten. Medan FRBR formulerar
krav på en minimal standard för användning i nationalbibliografier där katalogiseringen
genomförs av experter, är Dublin Core ett försök att skapa en minimal och enkel
beskrivningsstandard för att komma ifrån behovet av professionell katalogisering. Jag
vill därför också problematisera förhållandet mellan metadata och mer avancerade
bibliografiska beskrivningar.

2.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Dublin Core motsvarar de krav som ställs
på en bibliografisk post sådana som de framställs i IFLA:s rapport Functional
requirements for bibliographic records, samt vad detta får för konsekvenser för Dublin
Cores användbarhet som bibliografisk standard.

2.2 Frågeställningar

I denna uppsats försöker jag därför svara på följande frågor:

Vilka av de attribut och relationer som enligt FRBR är relevanta för användarbehoven
kan man uttrycka respektive inte uttrycka genom Dublin Core?

Hur påverkar överensstämmelsen Dublin Cores möjligheter att motsvara de fyra
användarbehoven i FRBR?

Till diskussionen bär jag med mig ytterligare en fråga:

Hur påverkar överensstämmelserna mellan ramverket FRBR och
metadatauppsättningen Dublin Core möjligheten för den senare att fungera som
bibliografisk standard?
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2.3 Avgränsningar

En grundläggande egenskap hos Dublin Core är att standarden är flexibel genom
mekanismer för modularisering, utbyggnad och precisering. Dessa mekanismer har
utnyttjats i olika implementeringar och i anpassningen till olika ämnes- och
användningsområden, både inom och utom organisationen DCMI (Dublin Core
Metadata Initiative). I den här undersökningen har jag valt att som standarden Dublin
Core endast betrakta de termer som ingår i DCMI Metadata Terms och därmed räknas
till ”semantic recommendations”, tillsammans med de riktlinjer som finns i dokumentet
Using Dublin Core.4

Eftersom Dublin Core är en standard som fortfarande är under utveckling har jag också
fått göra en avgränsning i tid. Jag har inte tagit hänsyn till förändringar i standarden som
inträffat efter 2003-11-19, som den version av DCMI Metadata Terms jag arbetat efter
är daterad till. Den version av Using Dublin Core jag använt är daterad till 2003-08-26.
Den föregående version av detta dokument hade statusen ”DCMI recommendation”,
men då den under mitt arbetes gång ersattes av revisionen från 2003-08-26 fick den
istället statusen ”DCMI recommended resource”.5

En detaljerad jämförelse mellan olika modeller, scheman och format för att beskriva
dokument kallas ibland mappning (mapping). Syftet med en sådan mappning är ofta att
kunna översätta data från ett system till ett annat, eller att göra det möjligt att söka i
olika system med ett gemensamt användargränssnitt. Den här undersökningen syftar inte
till att göra en sådan komplett mappning mellan FRBR och Dublin Core, utan endast att
analysera Dublin Core utifrån dess överensstämmelse med kraven från FRBR.

FRBR skiljer mellan fyra olika relevansnivåer för olika attribut och relationer gentemot
de fyra olika användarbehoven, där nivåerna är hög, måttlig, låg och ingen relevans. I
jämförelsen har jag valt att koncentrera mig på de attribut och relationer som ansetts ha
hög relevans för något av dessa användarbehov.

Varken FRBR eller Dublin Core är absoluta och slutgiltiga. De är båda delar av en
utvecklingsprocess, är föremål för diskussion samt har och kommer att revideras. De är
inte heller skapade i precis samma syfte eller med precis samma förutsättningar. Det
finns därmed en problematik i att lägga den ena som mall över den andra, då diskrepans
lika gärna kan bero på brister hos mallen som hos det undersökta. Den här uppsatsen
syftar dock inte till att utvärdera FRBR eller att se hur FRBR kan förbättras för att bättre
motsvara de krav som finns i de sammanhang där Dublin Core används. Vetskapen om
detta är emellertid något som kommer att finnas med vid diskussionen, och påverka
vilka slutsatser man kan dra av undersökningen.

2.4 Uppsatsens disposition

Här följer en övergripande genomgång av uppsatsens disposition. Noggrannare
förklaringar av varje avsnitts innehåll och syfte finns i själva texten, framförallt under de
högsta rubriknivåerna.

Uppsatsen består av åtta kapitel samt källförteckning och bilagor. Det första kapitlet är
en inledning, med lite bakgrund till ämnet och varför jag skriver om det. I kapitel två
formulerar jag de problem jag vill undersöka, det syfte jag har med undersökningen och

4 DCMI Metadata Terms 2003 och Using Dublin Core 2003. För DCMI Metadata Terms står DCMI
Usage Board som upphov, medan Diane Hillmann anges som creator för de använda delarna av
Using Dublin Core. I den löpande texten refererar jag till dessa dokument som DCMI Metadata
Terms respektive Using Dublin Core, varför de också återfinns under dessa i källförteckningen.

5 En aktuell lista över DCMI recommendations finns på http://dublincore.org/documents/

4



de frågeställningar jag arbetar efter. Här finns också beskrivningar av avgräsningar för
uppsatsen, samt en redogörelse för användingen av speciella termer och förkortningar.

Kapitel tre är en orienterande genomgång av bakgrunden för ämnet, och hur jag
förhåller mig till det. Jag inleder med en mycket kortfattad översikt över
katalogiseringens utveckling, för att på så sätt sätta in uppsatsen i dess sammanhang.
Sedan fortsätter jag i med en något mer omfattande förklaring och problematisering av
begreppet metadata. Därefter redogör jag för bakgrunden till och innehållet i FRBR, för
att avsluta kapitlet med att beskriva Dublin Core.

Mitt tillvägagångssätt redogör jag för i kapitel fyra, där jag också gör en sammanfattning
av några tidigare arbeten som påminner om eller berör min undersökning.

I kapitel fem redovisar jag den huvudsakliga jämförelsen mellan FRBR och Dublin
Core. Efter inledande förklaringar presenterar jag möjligheter och problem med att
uttrycka attribut och relationer från FRBR i element och underordnade element från
Dublin Core. Detta avsnitt är uppdelat efter användarbehoven för de olika entiteterna.

I kapitel sex analyserar jag resultatet av jämförelsen. En övergripande reflektion inleder
kapitlet. Därefter är analysen uppdelad i två större delar; en där jag går igenom resultatet
utifrån de fyra användarbehoven och en där jag försöker identifiera de typer av problem
som syntes i resultatet och även möjliga orsaker till dem. Jag summerar analysen i slutet
av kapitlet.

Utifrån jämförelsen och analysen för jag i kapitel sju en diskussion om vilken betydelse
resultatet har för Dublin Core. Jag relaterar undersökningen till tidigare forskning,
resonerar kring vad mitt perspektiv för metadata får för konsekvenser, och vilka
möjligheter med Dublin Core som min undersökning inte tagit hänsyn till. Därefter
presenterar jag de slutsatser jag drar av min undersökning, och kommer också med ett
par förslag på hur man skulle kunna gå vidare. Kapitel åtta sammanfattar uppsatsen och
följs av litteraturförteckning och bilagor.

2.5 Förkortningar och användning av centrala termer

Tydlighet har varit ett viktigt mål i arbetet med denna uppsats. Därför har jag försökt att
undvika alltför mycket förkortningar och även alltför stor användning av engelska
termer. Vissa undantag har jag dock gjort, och i det här kapitlet förklarar jag hur och
varför.

2.5.1 Förkortningar i texten

Ett antal standarder, institutioner och organisationer som förekommer ganska ofta i
texten är väl kända under olika förkortningar. Till exempel omnämns både den mest
centrala delen av den standard jag undersöker och den rapport som jag använder som
redskap i undersökningen ofta i förkortad form. Eftersom dessa annars ganska långa
namn förekommer relativt ofta i texten har jag valt att förkorta dem. När de introduceras
skriver jag ut hela namnet, men de finns även utskrivna i bilaga 1.
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2.5.2 Användning av DCMI Metadata Terms och översättning av termer
med central betydelse för Dublin Core

Tyvärr är bara översättningen av de femton elementen i DCMES till svenska formellt
accepterad.6 För resterande termer ur DCMI Metadata Terms kommer jag därför
använda den engelska benämningen i den löpande texten. Termerna för alla element,
underelement och scheman från Dublin Core har jag valt att kursivera i den löpande
texten, för att tydligt visa att de används i den i sammanhanget specifika betydelsen.

Eftersom de normerande dokument från DCMI som jag refererar till uteslutande är på
engelska finns en översättningstabell som listar de femton aktuella elementen på både
svenska och engelska i bilaga 2.

Vissa termer med central betydelse för Dublin Core och dess utveckling har inte samma
formaliserade status. För att underlätta läsningen har jag valt att översätta sådana termer,
även när jag inte kunnat hitta en allmänt accepterad svensk term. När jag introducerar
dessa termer anger jag inom parentes den engelska termen, sådan jag mött den, men
dessa översättningar finns också med i bilaga 3.

2.5.3 Översättning av centrala termer ur FRBR

I Functional requirements for bibliographic records definieras ett antal termer för
entiteter, attribut och relationer, och även fyra användarbehov. För tydlighetens skull gör
jag inga egna översättningar av sådana centrala termer. Svensk Biblioteksförenings
kommitté för katalogisering arbetar på en översättning av FRBR och har färdigställt
kapitel 3 och 5, men eftersom IFLA:s regler för översättning inte tillåter publicering av
delar av rapporten har översättningen ännu inte nått officiell status.7 Genom kontakt
med Miriam Säfström, som svarat för översättningsarbetet, har jag fått information om
beslutade översättningar för några av de viktigaste termerna och vilka man lutar åt i de
fall man ännu inte fattat beslut.8 Dessa termer presenteras i bilaga 4, men jag skriver
också ut de engelska termerna inom parentes när de introduceras i texten. I de fall jag
saknar information om den tänkta svenska termen använder jag den engelska termen.

För att undvika att kombinationen av svenska och engelska termer upplevs förvirrande,
och för att tydliggöra när det är frågan om en term med en i sammanhanget specifik
betydelse kursiverar jag både de översatta och de engelska termerna i den löpande
texten.

6 Enheten för bibliografisk utveckling och samordning (BUS) på Kungliga Biblioteket har i en översikt
angivit svenska termer även för underordnade element. Se Degerstedt, Stina red. 2002. DC Elements
och Qualifiers: En översikt. Dessa förslag är dock inte officiellt accepterade, och jag upptäckte dem
för sent för att använda mig av dem.

7 Svensk Biblioteksförenings kommitté för katalogisering 2003. Sammanträde: 2003-12-05.
8 E-post från Miriam Säfström 2004-03-08. SV: Svenska termer för FRBR, med bifogad arbetskopia

av den svenska översättningen Funktionella krav på bibliografiska poster, kapitel 3
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3 Orienterande bakgrund
I det här kapitlet ger jag en orienterande bakgrund till FRBR och Dublin Core. Den är
tänkt både som en introduktion och som ett underlag för diskussionen. För att tydliggöra
relationen mellan FRBR och Dublin Core presenterar jag först fenomenen
katalogisering och metadata. Jag beskriver också kort de båda projektens historia samt
gör en mer detaljerad genomgång av den konceptuella modellen från FRBR och av
standarden Dublin Core. 

3.1 Katalogisering

Skapandet av bibliografiska poster – representanter för informationsobjekt – för att
underlätta återvinning och åtkomst till information är en gammal företeelse och inget
nytt för det moderna ”informationssamhället”. Det som är nytt är istället tekniken, vilket
till viss del även påverkar vad dessa poster behöver innehålla. Till större delen är det
dock fråga om olika svar på samma sorts frågor. Medan ”placeringen” av ett dokument i
en traditionell biblioteksmiljö kanske är en hylla på en avdelning kan det i en digital
miljö vara en viss sökväg på en server, och till format som tryckt och inbunden eller
talbok kommer med den elektroniska publiceringen t.ex. filer i Portable Document
Format (PDF) eller av typen MP3. Genom att i detta avsnitt ge en kort introduktion till
den traditionella katalogiseringen och i avsnitt 3.2 relatera den till fenomenet metadata,
hoppas jag kunna visa på den situation i vilken FRBR respektive Dublin Core
uppkommit, och även säga något om i vilken grad man kan förvänta sig att Dublin Core
ska motsvara de krav som ställs på en traditionell bibliografisk post.

3.1.1 Mål för katalogen

Fenomenet katalogisering är alltså gammalt, och man har länge på olika sätt försökt
definiera dess syften. En av de mest erkända definitionerna av målen för en bibliografisk
katalog skapades av Charles Cutter redan 1876. Han menade att målen var:9

1. To enable a person to find a book of which either
A) the author
B) the title
C) the subject is known.

2. To show what the library has
D) by a given author
E) on a given subject
F) in a kind of given literature

3. To assist in the choice of a book
G) as to its edition (bibliographically)
H) as to its character (literary or topical)

Cutters definition har i stora drag överlevt utvecklingen inom biblioteks- och
informationsområdet, med vissa modifieringar. Genom att bygga på Cutters definition
till att omfatta andra objekt än böcker, ta hänsyn till att katalogen inte bara visar vad ett
enskilt bibliotek har att erbjuda utan vad som finns åtkomligt, samt att katalogen även
ska kunna erbjuda direkt åtkomst till objekten, har man en definition som i stora drag
motsvarar även moderna informationssystem. När man 1961, i arbetet med att ta fram en
internationell konsensus om principerna för katalogisering, enades om målen för
katalogen var det just en sådan omformulerad och aktualiserad version av Cutters mål.10

9 Cutter, se Harvey 1999, s. 10
10 Harvey 1999, s. 10f
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3.1.2 Regler för katalogisering

För att uppnå målen för katalogerna har man skapat såväl teorier som mer konkreta
mallar och regler för hur katalogposterna ska se ut. Dessutom har stort arbete lagts ner
på att skapa gemensamma regler – att standardisera katalogerna. Harvey listar ekonomi,
möjlighet till utbyte av poster, kvalitetskontroll och att användarna känner igen systemet
som starka skäl till att följa dessa standarder.11

Michael Gorman skiljer mellan de standarder som föreskriver innehållet i beskrivningen
och standarder som är ramverk att placera in de olika delarna av beskrivningen i.12

Skillnaden är viktig att observera, men samtidigt är det ofta frågan om en kombination,
även ramverk reglerar vad som ska in i fälten, men inte lika noggrant och preciserat.

3.1.2.1 ISBD och AACR2

Två regelsystem som hör till de mest använda är International Standard Bibliographic
Description (ISBD) och Anglo American Cataloguing Rules, 2nd ed. (AACR2). ISBD
är resultatet av IFLA:s arbete med att ta fram en metod för katalogisering som möjliggör
utbyte av poster mellan bibliografiska databaser både inom ett land och mellan länder
med egna katalogiseringsregler. Målen för projektet var dels att poster från olika länder
eller språkområden skulle vara tillräckligt lika för att tolkas i andra, samt även kunna
samexistera i en katalog, och dels att posterna lätt skulle kunna göras maskinläsbara.13

Dessutom var ambitionen att skapa ett ramverk som fungerar för alla mediatyper.
Utöver individuella regelsamlingar för olika format och medietyper finns den generella
ISBD(G) som håller ihop de andra. De främsta kännetecknen för katalogposter skapade
enligt ISBD är de åtta områdena som innehåller dataelement för olika aspekter av
objektet som katalogiseras, samt interpunktionen som separerar områdena.14

AACR2 bygger till stor del på ISBD(G), men utöver en del som är en utbyggnad och
omformulering av denna standard och som förklarar hur man i posten ska beskriva
informationsobjektet, ges också stort utrymme åt de principer som bör styra valet av
uppslag till posterna, samt hur namn, geografiska platser, uniforma titlar och liknande
ska utformas. Trots att AACR2 är ett engelskspråkigt projekt, genomfört av engelska,
amerikanska och kanadensiska biblioteksorganisationer, har det även fått stor
internationell spridning. Man har försökt göra den i stort sett universell, och
regelsamlingen är också översatt och anpassad till andra språk och länder. På svenska
finns den i form av Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS).

3.1.2.2 MARC

Även om beskrivningar framtagna enligt AACR2 och utskrivna enligt ISBD genom sin
reglerade interpunktion till viss del är anpassade för maskinavläsning säger de
egentligen ingenting om hur datan ska lagras och läsas. Katalogposter skapade enligt
AACR2 kan lagras i många olika format, på såväl traditionella katalogkort som i
standardiserade format för datakommunikation. Vanligast i elektroniska
bibliotekskataloger är något av de besläktade MARC-formaten (Machine-Readable
Cataloguing). Formaten ger möjlighet att strukturera upp informationen ytterligare, och
även lägga till annan data än den rent bibliografiska, som t.ex. auktoritetsdata,
klassifikationskoder, ämnesord och information om bestånd eller tillgänglighet. De
innehåller också teknisk information som beskriver hur datorn ska tolka postens data.

11 Harvey 1999, s. [29]
12 Gorman 1999. s 13
13 Berntsson, Göran 2001. Katalogisering enligt KRS: B-kursen: övningar och exempel, s 5.
14 Harvey 1999, s. 40
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3.1.3 Resultatet av standardiseringen

Strävan efter generella regler har gjort att utbyte av katalogposter eller sökning i flera
kataloger samtidigt har blivit relativt enkelt. Men ambitionen att hantera alla medier och
att styra upp katalogiseringen för att upprätthålla tydlighet och kvalitet har också
resulterat i komplexa regelsamlingar som kräver specialistkunskaper, och arbetet med
katalogiseringen är resurskrävande. Dessa regelsamlingar kräver också, trots deras
målsättningar att vara universella, uppdateringar för att anpassas till nya tekniker och
förhållanden.15

Ingen av de stora standarderna är utformade utifrån situationen med digitala kataloger
och elektroniskt publicerade dokument. MARC-formatet baserades från början på
katalogiseringsregler som tagits fram för kortkataloger och AACR2 är i grunden till för
manuell sökning.16

3.2 Metadata

Trots att Dublin Core precis som AACR2 och MARC är en standard för beskriva
informationsobjekt talar man inte om den som en katalogiseringsstandard, utan som en
metadatastandard. I detta kapitel ger jag en kort introduktion till fenomenet metadata,
relaterar det till traditionell katalogisering och problematiserar även begreppet något.
Jag försöker också ge uttryck för min egen förståelse av termen, hur jag valt att se på det
i denna uppsats.

3.2.1 Introduktion till metadata

Metadata förklaras ofta som ”data om data”. Grekiskans meta betydde ursprungligen
med eller efter, men betydelsen har skiftat till att nu snarast betyda över, eller på en
högre nivå. Man kan därför utveckla förklaringen till ”högnivådata som beskriver
lågnivådata”. Ofta görs jämförelser med bibliotekskataloger, där den information som
lagras i katalogposterna är en form av metadata, det är data om böckerna eller
dokumenten i samlingen. 

Det finns alltså en tydlig anknytningspunkt mellan traditionella katalogposter och
metadata. Man kan säga att katalogposterna är ett exempel på metadata, även om termen
metadata används oftare när lågnivådatan är elektroniska informationsobjekt. Termen
metadata är också vidare och kan inkludera information som inte ryms i traditionella
bibliografiska kataloger. Ofta ses metadata också som något som följer med resursen
och inte bara finns i en separat katalog. Skillnaden mot den traditionella katalogposten
är inte absolut, men en mängd nya omständigheter och användningsområden har gjort
att det funnits behov för ett nytt begrepp.

3.2.2 Olika sorters metadata

Bibliotekskatalogen är alltså bara ett av många exempel på var man kan tala om
metadata. Beroende på vilket objekt metadatan handlar om, och vad man vill
åstadkomma med den, kan man tala om många kategorier av metadata. Ett vanligt
exempel på ett objekt som har metadata är filer på en hårddisk. Det kan handla om ett
textdokument, en bild, eller en programfil som ska kunna startas. Alla lagras på
hårddisken som data, kodad som ettor och nollor, men ska behandlas på olika sätt av
datorn. På något sätt behöver man tala om för systemet vilken sorts fil det handlar om så

15 Harvey 1999, s. 257ff
16 Rowley, Jennifer & Farrow John 2000. Organizing knowledge: An introduction to managing access

to information, s. 269
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att det vet hur den ska hantera den, alltså ”data som talar om vad det är för data”. Ett
vanligt sätt är att förse filnamnen med suffix, filändelser. Ändelsen txt berättar att något
är en textfil, png att det är en bild i formatet ”Portable Network Graphic” och ändelsen
exe att det är ett körbart (executable) program. Dessa suffix är alltså också en typ av
metadata för filerna.

Metadata behöver inte handla om enskilda objekt, som dokument eller filer, utan kan
istället beskriva en samling eller en del av en samling, t.ex. ett arkiv eller ett museum.
Uppgifter som hur många objekt samlingen innehåller, vilken tidsperiod den täcker eller
vilka källor den har är exempel på sådan metadata.17 Dessutom kan metadata användas
inom ett dokument eller en fil, t.ex. för att visa när ett visst stycke redigerades eller när
en viss nyhet lades in på en webbsida. Till och med själva uppmärkningen av en
webbsida med HTML är egentligen en form av metadata som beskriver vad varje del av
dokumentet är för något, som rubriker, stycken, citat och listor.18

Metadata kan alltså finnas på en mängd olika nivåer och innehålla mer än traditionell
katalogdata. Jessica Milstead och Susan Feldman konstaterar att såväl standardmässig
bibliografisk information som sammanfattningar och abstracts är att betrakta som
metadata. De gör också iakttagelsen att termen främst används när informationsobjekten
utgörs av elektroniska resurser.19

Anne J. Gilliand-Swetland försöker med sin förklaring av metadata fånga de många
aspekterna och menar att metadata är ”the sum total of what one can say about any
information object at any level of aggregation.”20 De informationsobjekt hon avser är
dock uteslutande digitala, en tolkning som stämmer överens med den vanliga
användningen av termen metadata. En bra motivering till denna snävare tolkning ger
Tony Gill när han argumenterar för att data i formuleringen ”data om data” ska tolkas
som ”computer data” eller digitalt lagrad data och inte mer allmänt som fakta eller
information. På så sätt menar han att man undviker att i onödan använda termen
metadata om något som det tidigare räckt att kalla bara data, som t.ex. information om
personer, platser eller händelser. Gill sammanfattar sin användning av termen med att
metadata ”refers to structured descriptions, stored as computer data, that attempt to
describe the essential properties of other discrete computer data objects”.21 Samtidigt är
det viktigt att notera att det kan finnas fördelar med att inkludera även icke-digital
information i det som metadata kan handla om. Det finns trots allt stora konceptuella
likheter med traditionella bibliotekskataloger, artikeldatabaser och liknande, där
dokumenten och objekten inte nödvändigtvis är elektroniska och många verksamheter är
överlappande. Därmed kan man vinna mycket på gemensam utveckling och på att
möjliggöra samarbete mellan olika aktörer.22

Eftersom metadata är ett så brett begrepp blir det viktigt att försöka precisera vad man
avser med termen. Ett sätt att strukturera olika tolkningar kan vara att dela in metadata i
grupper efter funktion. Gilliand-Swetland skiljer på fem kategorier av metadata:
administrativ, deskriptiv, bevarande, teknisk och användningsrelaterad metadata. Till
den administrativa metadatan hör t.ex. information om förvärv, rättigheter och
placering. Deskriptiv metadata är det som i första hand motsvarar bibliografiska poster,

17 Kiesling, Kristi 2001. Metadata, metadata, everywhere: But where is the hook?, s. 84f
18 Gunnarsson, Mikael 2003. Introduktion till textkodning (HTML) i praktiken, avsnittet Metadata
19 Milstead, Jessica & Feldman, Susan 1999. Metadata: Cataloging by any other name, avsnittet What

is metadata
20 Gilliland-Swetland Anne J. 2000. Setting the stage, s. 1
21 Gill, Tony 2000. Metadata and the World Wide Web, s. 2
22 Day, Michael 2001. Metadata in a nutshell
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men också s.k. finding aids, med beskrivningar över samlingar och information om
relationer mellan olika objekt, hör till denna grupp. Metadata som dokumenterar fysiskt
skick och åtgärder för att bevara objekten förs till en egen grupp. Gruppen teknisk
metadata innehåller både information som handlar om hur systemet fungerar, t.ex. med
avseende på filformat och identifiering, och information om hur metadata ska tolkas –
alltså metadata om metadata. Den sista gruppen handlar om dokumentation av
användningen av informationsobjekten.23

Ett annat sätt att gruppera metadata kan vara efter utförlighets- och komplexitetsnivå.
Dempsey och Heery skapade för en utvärdering av metadataformat en vokabulär för att
beskriva olika sådana nivåer en vokabulär i form av tre ”band”. Till band ett fördes
enkel, ostrukturerad och ofta automatiskt insamlad metadata, medan band tre innehöll
professionellt strukturerad data på hög nivå, där MARC nämns som ett exempel. Band
två var en mellannivå, dit således strukturerade men inte lika utvecklade
metadatastandarder fördes. Denna typ av metadata ska ge användaren tillräckligt mycket
information för att kunna avgöra om resursen är intressant och användbar, men ändå inte
kräva expertkunskaper.24

3.2.3 Utgångspunkten för Dublin Core

För att förstå vilken typ av metadata Dublin Core erbjuder möjlighet att uttrycka är det
intressant att se på den situation som ledde till utvecklingen av standarden. Internet hade
vuxit fort och HTML-formatet hade fått stor betydelse för spridning av information.
Teknisk metadata är en grundläggande förutsättning för att datasystem ska kunna
fungera och alla dokumentformat innehåller därför i någon mån sådan metadata, även
HTML-formatet. Den typ av metadata som förmedlar bibliografisk information, om
innehåll, upphov med mera är däremot inte på samma sätt nödvändig för systemets
funktion, och därför inte lika självklar. Professionell katalogisering av den enorma
mängden dokument som publicerades var naturligtvis orimlig. För
informationsåtervinning blev man därför hänvisad till automatiskt insamlad data från
s.k. ”web crawlers”, alltså sådan data som med Dempseys och Heerys klassning hade
förts till band ett. 

Redan i ganska tidiga versioner av HTML-standarden fanns dock en möjlighet att
uttrycka metadata, meta-elementet, men ingen standard för hur beskrivningen skulle se
ut. I praktiken hade det dock – ifall man överhuvudtaget brydde sig om att förse resursen
med metadata – blivit praxis att ange keywords och description, ibland även
tillsammans med author. Därutöver fanns också vanliga HTML-element som
motsvarade bibliografisk data, t.ex. elementet Title. Denna praxis var dock fortfarande
så disparat att man nog fortfarande rörde sig inom ”band ett-typen” av metadata.

Av olika anledningar, där den bristfälliga strukturen och beskrivingsnivån var en, fick
denna metadata dock inte så stor användning att den på allvar kunde användas som ett
alternativ för informationsåtervinning. Dublin Core uppstod som ett försök att lösa
denna problematik. Genom att erbjuda möjlighet att uttrycka strukturerad men
fortfarande enkel metadata ville man underlätta sökandet efter informationsresurser. I
första hand var det alltså frågan om deskriptiv metadata, eller bibliografisk data, som
behövde en tydligare standard. Teknisk metadata, som också till viss del återfinns i
Dublin Core, kom i andra hand.

23 Gilliland-Swetland 2000, s. 5, Table 1
24 Dempsey, Lorcan & Heery, Rachel 1997. A review of metadata: a survey of current resource

description formats, s. 8f
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3.2.4 Metadataperspektiv i undersökningen

Att metadata är en term med ett brett spektrum av betydelser och användningsområden
är viktigt att vara medveten om när man använder sig av den. I den här uppsatsen är jag
dock främst intresserad av metadata som alternativ till den traditionella bibliografiska
katalogposten, d.v.s dess funktion för informationsåtervinning.

Skillnaden gentemot traditionell bibliografisk data ser jag därför i att metadata i första
hand avser digitala informationsobjekt, medan traditionell bibliografisk data är mer
avsedd för traditionella medier, samt i att metadatan nästan uteslutande lagras digitalt.

Men även i fråga om krav på utförlighet och noggrannhet ser jag en skillnad, där kraven
på innehållet i metadata rimligen bör ställas lägre än på en bibliografisk katalog för att
det ska vara värt att göra en distinktion mellan dem. Helt ostrukturerad information om
informationsobjekt – det som Dempsey och Heery för till band ett – motsvarar dock inte
heller min användning av termen. Metadata utgör, just på grund av den digitala miljön,
ofta ett komplement till fulltextindexering och andra automatiska metoder för
beskrivning av dokument. En traditionell bibliografisk post är å andra sidan ofta det
enda redskap som står till buds för att finna informationsobjektet.

Mitt perspektiv på metadata som en digitalt lagrad bibliografisk beskrivning av främst
digitala informationsobjekt, med strukturerat innehåll men framställd utan krav på
expertkunskaper, kommer dels att avspeglas i användningen av termen men också få
betydelse för diskussionen.

3.3 Functional requirements for bibliographic records (FRBR)

I detta avsnitt ger jag en kort introduktion till syftet bakom och arbetet med FRBR.
Därefter beskriver jag i korthet analysmodellen man använde sig av, för att sedan gå
vidare med en grundlig redogörelse för huvuddragen i rapporten. Efter det försöker jag
knyta redogörelsen tydligare till mina frågeställningar och även relatera den till det
perspektiv på metadata som jag antagit ovan.

3.3.1 Introduktion till FRBR

Rapporten Functional requirements for bibliographic records från 1998 är resultatet av
en grundlig undersökning av beståndsdelarna i och funktionen för en bibliografisk post,
genomförd av International Federation of Library Associations and Institutions.
Bakgrunden till undersökningen var att en rad olika förändringar i omvärlden gjort att de
principer och standarder som man baserade katalogiseringen på inte motsvarade det
aktuella behovet. Sedan de utformades hade automatiserade system och stora databaser
där man samarbetade om katalogiseringen vuxit fram, behovet att sänka kostnaderna för
katalogiseringen ökat, den likaledes ökande mängden publicerat material gjort behovet
av att begränsa katalogiseringen till en minimal nivå större och nya möjligheter till
elektronisk publicering och åtkomst via nätverk tillkommit.25

Behovet av en undersökning för att se hur man kunde möta dessa omständigheter
formulerades under Stockholm Seminar on Bibliographic Records 1990. IFLA tillsatte
1992 en arbetsgrupp för genomförandet, som pågick fram till 1997. Syftet var att skapa
ett ramverk som identifierar och definierar de beståndsdelar i en bibliografisk post som
är intressanta för användaren, samt att relatera dessa delar och deras inbördes relationer
till de vanligaste användarbehoven bibliografiska kataloger ska möta.26

25 Functional requirements for bibliographic records: Final report 1998, s. 1
26 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 2f
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FRBR är en konceptuell modell. Det innebär bland annat att man inte utger sig för att
identifiera alla beståndsdelarna, alla attribut som de kan ha och alla relationer dem
emellan utan bara de som anses viktigast för funktionen, samt att den inte fungerar som
en fullständig datamodell som man direkt kan skapa ett regelverk utifrån. Det är också
värt att notera att den inte tar upp alla aspekter av en dokumentkatalog, som t.ex.
auktoritetsposter och andra kontrollerade vokabulärer, utan bara den information som
normalt finns i bibliografiska poster.27

Två målsättningar låg till grund för studien, dels att skapa en väldefinierad och
strukturerad modell för att relatera data i bibliografiska poster till de behov användarna
har, dels att skapa en rekommendation för funktioner som posterna i en
nationalbibliografi ska erbjuda.28

Man identifierade fyra huvudsakliga användningar av bibliografiska kataloger – att hitta
material, att identifiera ett objekt, att välja ett objekt och att få tag på objektet:29

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

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

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

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

3.3.2 Analysmodellen bakom FRBR

Analysen i arbetet med FRBR bygger till stor del på principer från analyser för
relationsdatabaser, som formulerades av Peter Pin-Shan Chen på 70-talet. I centrum för
hans analysmetod finns tre begrepp; entiteter, attribut och relationer, som är viktiga att
känna till för att förstå FRBR. Chens ursprungliga artikel är fortfarande aktuell, men jag
baserar ändå nedanstående förklaring på Erling S Andersens modernare och något mer
lättillgängliga lärobok i systemutveckling.30

Entiteter beskrivs av Andersen som något som man inom ett visst intresseområde vill ha
information om, vilket kan vara allt ifrån en sak eller person till en händelse eller en
begreppsmässig konstruktion. Vid analysen kan man inte identifiera alla entiteter – det
kan finnas nästan hur många som helst – utan man försöker gruppera dem i ett begränsat
antal entitetstyper. Till en entitetstyp hör alla entiteter som motsvarar den definition man
ger enitetstypen. 

Attribut är de egenskaper en entitet kan ha. I analysen listar man de attribut för de olika
entitetstyperna som man vill kunna hantera information om. Attributen bildar alltså en
beskrivning av entiteten, det är innehållet eller värdet i deras attribut som skiljer
entiteterna inom en entitetstyp åt.

27 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 4f
28 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 7
29 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 8f
30 Andersen, Erling S. 1999. Systemutveckling : principer, metoder och tekniker, s. 276ff (avsnitt 11.2

t.o.m. 11.3). Chens ursprungliga artikel finns tillgänglig på hans webbplats, se Chen, Peter Pin-Shan
1976. The entity-relationship model: Toward a unified view of data 
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Samband mellan entiteter kallas relationer. Precis som i fallet med entiterna skiljer man
på enskilda relationer och relationstyper, där de senare är de som är intressanta för
analysen. Relationer kan finnas både mellan entiteter inom samma entitetstyp och
mellan entiteter i olika entitetstyper.

Ofta jämför man relationer med verbet i en sats, och relationstyperna formuleras
vanligen också som verb. På samma sätt som verbet knyter ihop ett subjekt med ett
objekt, knyter relationen ihop en entitet med en annan entitet. Alla relationstyper är
antingen av typen en-till-en, en-till-många, eller många-till-många, beroende på om
”subjektet” och ”objektet” kan utgöras av en eller flera entiteter. Detta är främst av
intresse när man gör analysen för att skapa en databas, men det kan även vara en hjälp
att veta om detta för att bättre förstå innebörden av en viss relation. I figurerna 3.1 och
3.2 nedan visar enkla pilar i båda ändar på en linje att det är frågan om en en-till-en-
relation, två pilar i ena änden men en i den andra visar en-till-många-relationer, medan
många-till-många-relationer har dubbla pilar i båda ändar.

I FRBR används termerna entitet (entity) och entitetstyp (entity type) inte helt
konsekvent, ibland skiljer man mellan dem men ofta används båda i bemärkelsen
entitetstyp. Samma sak gäller relation (relationship) och relationstyp (relationship type),
där man ofta använder termen relation även när det handlar om relationstyp. Som
Andersen påpekar är det viktigt att känna till skillnaden, men kanske inte alltid
nödvändigt att vara så noggrann med hur man använder orden.31 Jag har därför valt att
följa den lite ledigare men något otydligare användning av termerna som finns i FRBR,
men ändå försökt vara tydlig med när det verkligen handlar om enskilda entiteter.

3.3.2.1 Entititeter

I FRBR identifieras och definieras ett antal entiteter som anses vara de saker som
användaren av bibliografisk data är mest intresserad av. Det som definieras är därmed
inte enskilda fält eller data i fält i de bibliografiska posterna, utan de ”saker” som denna
data beskriver.32 Dessa entiteter delas in i tre grupper beroende på vad de beskriver.
Verk (work), uttryck (expression), manifestation (manifestation) och exemplar (item) är
alla aspekter på den ”produkt” som skapats av ett konstnärligt eller intellektuellt arbete.
Person (person) och institution (corporate body) motsvarar dem som på något sätt är
ansvariga för denna produkt. Och slutligen utgör koncept (concept), objekt (object),
händelse (event) och plats (place) aspekter av ämnet för arbetet.33

De fyra entitetstyperna i den första gruppen utgör en skala från ett abstrakt koncept till
ett enskilt konkret objekt, men alla motsvarar olika betydelser vi kan lägga i ett ord som
”bok”.34 Verk är definierat som ”en avgränsad intellektuell eller konstnärlig skapelse”35,
medan uttryck är ”det intellektuella eller konstnärliga förverkligandet av ett verk”36.
Verk är alltså en abstrakt idé, innehållet i en skapelse, men uttrycket är en intellektuell
eller konstnärlig form det tar när det förverkligas. Exempel på uttryck kan vara en viss
översättningar av en dikt, en viss upplaga av en text, eller ett viss uppförande av ett
musikaliskt verk. Det kan alltså finnas flera uttryck för ett och samma verk.

31 Andersen 1999, s. 285
32 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 9
33 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 12
34 Le Bœuf, Patrick 2003. Brave new FRBR world, s. 2
35 Ur arbetskopia av Säfströms översättning, avsnitt 3.1.1 
36 Ur arbetskopia av Säfströms översättning, avsnitt 3.1.1
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Uttryck skiljer sig i sin tur från manifestation genom att den senare är ”den fysiska
gestaltningen av ett uttryck av ett verk”37. En manifestation kan till skillnad mot
uttrycket konstitueras av sådana fysiska formaspekter som inte har betydelse för verkets
innehåll, t.ex. ett visst typsnitt eller ett speciellt dataformat.38 Denna manifestation kan
vara en enda, t.ex. i fallet med en originalmålning, ett begränsat antal kopior som en
dagordning vid ett styrelsemöte, eller en mängd kopior av en CD eller pocketbok. De
enskilda kopiorna utgör exemplar av denna manifestation, och de motsvarar densamma
ifråga om innehåll och fysisk form, men kan ha olika egenskaper som de fått efter
produktionen, t.ex. en viss hyllplacering eller en skada.39

Den andra gruppen entitetstyper, person och institution, är alltså de som ansvarar för
”produkten”. Detta ansvar kan beskrivas som en relation till någon av aspekterna i den
första gruppen; ett verk kan alltså vara skapat av, ett uttryck förverkligat av, en
manifestation producerad av, och ett exemplar ägt av en person eller institution (eller
flera). Skillnaden mellan de båda entiteterna är att en person är en individ, medan
institution är en organisation, en grupp individer eller en grupp organisationer, som
agerar under ett specifikt namn.40

Den tredje gruppen är som tidigare nämnts företeelser som kan utgöra ämnet för ett
verk. Koncept är den mest abstrakta av dessa entitetstyper och motsvarar
ämnesområden, akademiska discipliner, teorier etc. Under entitetstypen objekt samlas
materiella saker, både levande och döda, befintliga och historiska. Entitetstypen
händelse innefattar handlingar och historiska händelser, men också tidsperioder och
liknande. Under plats finns ämnen i form av platser, oavsett om de är jordiska eller
utomjordiska, historiska eller nutida, naturtyper eller ett politiskt definierat område. 

Grupp två och tre analyseras inom FRBR bara delvis, eftersom en stor del av den data
som berör dessa entitetstyper lagras i auktoritetsposter och inte i bibliografiska poster.
Det är alltså den första gruppen entitetstyper som är FRBR:s huvudfokus, och även den
som har störst betydelse i den här undersökningen. 

3.3.2.2 Attribut

För de identifierade och definierade entitetstyperna analyserade arbetsgruppen de
egenskaper de kan ha och valde ut de attribut som kunde komma ifråga för en
bibliografisk katalog. För verk, uttryck, manifestation och exemplar listar man ett stort
antal sådana attribut, medan man för entiteterna i grupp två och tre begränsar sig till ett
fåtal, bara sådana som normalt återfinns i bibliografiska poster. Som attribut identifieras
både sådana egenskaper som går att hitta i eller på en enskild representant för
entitetstypen, som t.ex. titeln från titelbladet i en manifestation, och sådana som ligger
utanför denna, t.ex. den kontext i vilket ett verk skapades.

För verk listar man tolv olika attribut, för uttryck 25, för manifestation hela 38, medan
man bara tar upp nio attribut för entiteten exemplar. Några av attributen har
motsvarigheter för olika entiteter, titel finns t.ex. för såväl verk som uttryck och
manifestation, men attributen definieras för varje en enskild entitet och kan därför trots
liknande formulering ha olika betydelse. Form-attributet skiljer sig t.ex. tydligt mellan
verk (form of work) där det snarast motsvarar genre, och uttryck (form of expression) där

37 Ur arbetskopia av Säfströms översättning, avsnitt 3.1.1
38 Gränsdragningen mellan uttryck och manifestation är ibland svår. Ett typsnitt kan t.ex. använt som ett

konstnärligt medel för att föra fram innehållet på ett visst sätt skapa ett nytt uttryck, medan mer
praktiskt motiverade skillnader i typsnitt kan vara exempel på olika manifestationer.

39 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 16ff
40 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 13f
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det istället berättar om uttrycket är tal, musik, skrift eller liknande. Många attribut är
också helt unika för en entitet, som avsedd målgrupp (intended audience) för verk eller
skick (condition) för ett exemplar.

För entiteterna person och institution definieras ett fåtal attribut, bland annat namn
(name of person respektive name of the corporate body) och datum (date of person
respektive date associated with the corporate body). För entiteterna i grupp tre ger
FRBR endast ett attribut, kort och gott en term för entiteten (t.ex. term for the concept).

3.3.2.3 Relationer

Utöver entiteternas egenskaper analyserade man också deras relationer med andra
entiteter. Relationerna beskrivs som länkar mellan entiteterna, och fungerar därmed som
en hjälp för användaren att ”navigera” i katalogen. I rapporten har man grupperat
relationerna. Grundläggande relationer (primary relationships), ansvarsrelationer
(responsibility relationships) och ämnesrelationer (subject relationships) är relationer
som korresponderar mot definitionerna av entitetstyperna. Därutöver finns även ett antal
specifika relationer som man grupperat efter vilka entiteter de involverar.41

Grundläggande relationer:

De grundläggande relationerna är de relationer som konstituerar förhållandet mellan de
fyra entiteterna i den första gruppen. Dessa relationer, som illustreras i figur 3.1, är
därmed en bra vägledning till att förstå skillnaden mellan entiteterna. Ett verk
förverkligas i (is realized in) ett eller flera uttryck som gestaltas i (is embodied in) en
eller flera manifestationer som representeras av (is exemplifierad by) ett eller flera
exemplar. Vänder man på ordningen så representerar ett exemplar en och endast en
manifestation, men en manifestation gestaltar ett eller flera uttryck, medan ett uttryck
förverkligar ett och endast ett verk.

Ansvarsrelationer:

Relationerna mellan entiteterna i grupp ett och grupp två är ansvarsrelationer. Ett verk
skapas av (is created by) en eller flera personer eller institutioner, ett uttryck
förverkligas av (is realized by) en eller flera personer eller institutioner, en
manifestation framställs av (is produced by) en eller flera personer eller institutioner,
och ett exemplar ägs av (is owned by) en eller flera personer eller institutioner. Alla
ansvarsrelationerna är många-till-många-relationer. Se figur 3.2.

41 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 58ff, svenska översättningar från
arbetskopia av Säfströms översättning, avsnitt 3.1.1-3.1.3
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Figur 3.1 - Grundläggande relationer, baserad på figur i Functional requirements for bibliographic
records 1998, s. 13
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Ämnesrelationer:

Den tredje gruppen entiteter identifierades ju som sådant ett verk kan handla om, sådant
som kan utgöra dess ämne. Deras relation till verket är därmed ämnesrelationer. Det är
dock viktigt att notera att entiteterna ur alla grupperna kan utgöra ämnet för ett verk,
inklusive entiteten verk! Ämnesrelationen är alltså en relation där ett verk har som ämne
(has as subject) en eller flera representanter för någon av entiteterna. Givetvis kan flera
verk ha samma ämne.

Övriga relationer:

De övriga relationer som FRBR tar upp är specifika relationer mellan de fyra
huvudentiteterna men som inte på samma sätt är knutna till deras definition.
Relationerna utgörs både av relationer mellan entiteter av samma typ och av relationer
mellan olika entitetstyper. Flera av relationerna är också av typen helhet-del.42 De
specifika relationerna i denna gruppen är betydligt fler än i de tidigare grupperna och jag
har valt att inte redogöra för alla här utan tar bara upp några exempel.

Exempel på verk-till-verk-relationer kan vara att ett verk har en uppföljare (has a
successor) i form av ett annat verk, eller ett abstract (has a summary) som är ett separat
verk. Helhet-del-relationer kan vara att ett kapitel som i ett sammanhang kan betraktas
som ett verk är en del av (is part of) en monografi, eller att en tidskrift har en del (has
part) i form av en artikel. Värt att notera är att alla relationer inte är knutna till enbart en
entitetstyp. Även ett uttryck kan t.ex. vara relaterat som uppföljare (successor) till ett
annat uttryck.

3.3.3 Viktning av attribut och relationer gentemot användarbehoven

Attributen för och relationerna mellan de olika entiteterna vägdes i FRBR utifrån hur
viktiga de var för de fyra olika användarbehov som man menade den bibliografiska
posten ska tillgodose: Att hitta en entitet som motsvarar en formulerad sökfråga, att
identifiera en entitet så att det säkert är den man söker, att välja en entitet som
motsvarar behovet, och att få tillgång till entiteten.43

Viktningen gjordes med en fyragradig skala: från ingen relevans, via låg och måttlig
relevans, till hög relevans. De attribut och relationer som ansågs ha hög eller måttlig
relevans för någon av de fyra funktionerna var de man tog hänsyn till vid den
formulering av funktionella krav som rapporten resulterade i.

42 För mer omfattande redogörelse se Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 63ff
43 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 82
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Figur 3.2 - Ansvarsrelationer, baserad på figur i Functional requirements for bibliographic records 1998,
s. 14
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Hög relevans för att hitta en entitet fick attributen och relationerna om de per definition
syftar till att identifiera entiteten eller om de är typiska huvudsöktermer. Måttlig
relevans fick de om de är användbara som sekundära söktermer för att dela upp
resultaten av, eller precisera sökningar med huvudsöktermerna, eller om de fungerar
som en hjälp för användaren att från en entitet hitta nära relaterade entiteter.

För att identifiera en entitet sattes relevansen till hög om de antingen per definition
fyller den funktionen eller annars utgör en del av det minimum av information som i de
flesta fall räcker för att skilja mellan liknande entiteter. Om de endast under speciella
omständigheter fyllde den funktionen fick de måttlig relevans, liksom om de endast var
relevanta för en underkategori av entiteten.

Användarbehovet att välja en entitet gav hög relevans åt attribut och relationer som
normalt beskriver det intellektuella eller konstnärliga innehållet för en entitet, eller som
normalt klargör tekniska eller andra begränsningar för användning, och måttlig relevans
åt de som gör motsvarande i särskilda fall.

För att få tillgång till entiteten fick attribut och relationer hög relevans om de per
definition hjälper till att identifiera entiteten, eller om de är en del av den minimala
uppsättning attribut som annars krävs för detta. Även attribut och relationer som normalt
hjälper till att identifiera en källa från vilket man kan få tillgång till entiteten och de som
tydliggör begränsningar i åtkomsten, fick hög relevans. Måttlig relevans fick attribut och
relationer som under speciella omständigheter kunde hjälpa till att identifiera entiteten
eller som bara fungerar för identifiering för en underkategori inom entiteten.44

3.3.4 Grundläggande krav

Utifrån entitetsanalysen och från relevansbedömningen av entiteternas attribut och
relationer i förhållande till användarbehoven, tog man fram en rekommendation för
vilka behov en nationalbibliografisk post ska tillgodose. Eftersom nationalbibliografier
normalt inte innehåller data om exemplar togs användarbehoven knutna till den entiteten
inte med. Rekommendationen, som kan jämföras med Cutters mål för katalogen eller
någon moderniserad version av dem, ser ut som följer:45

• Find   all manifestations embodying:
• the works for which a given person or corporate body is responsible
• the various expressions of a given work
• works on a given subject
• works in a given series

• Find   a particular manifestation:
• when the name(s) of the person(s) and/or corporate body(ies) responsible
• for the work(s) embodied in the manifestation is (are) known
• when the title of the manifestation is known
• when the manifestation identifier is known

• Identify   a work
• Identify   an expression of a work
• Identify   a manifestation
• Select   a work
• Select   an expression
• Select   a manifestation
• Obtain   a manifestation

För dessa användarbehov beskrevs sedan vilken information som posten måste innehålla
för att tillgodose dem. Man valde då att ta med attribut och relationer som fått hög eller

44 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 84ff
45 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 97f
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måttlig relevans för respektive användarbehov. Utöver de definierade attributen och
relationerna angavs kraven genom exempel på dataelement, hämtade från ISBD och
GARE.

3.3.5 Underlag för jämförelsen

Såväl den omfattande uppställningen av attribut och relationer i förhållande till
användarbehov som listan över krav på information i nationalbibliografiska poster utgör
möjliga utgångspunkter för en jämförelse med Dublin Core eller andra
metadatastandarder. Fördelen med den senare är att den är mer avgränsad och tydligt
relaterad till de användarbehov som ansetts viktigast, medan mappningen behandlar alla
användarbehov lika. Samtidigt finns nackdelar med att utgå från den ”färdiga”
rekommendationen, eftersom dess inriktning på nationalbibliografier gör att dess
relevans för andra bibliografiska poster blir något åsidosatt. Den behandlar t.ex. inte
entiteten exemplar överhuvudtaget. I denna framgår heller inte vilka attribut och
relationer som har hög relevans för användarbehovet och vilka som bara har måttlig
relevans. Jag har valt att i undersökningen primärt utgå från mappningen, men använder
mig också av exemplen på dataelement från sammanställningen av de grundläggande
kraven.

3.3.6 FRBR och metadata

Eftersom FRBR främst är framtagen för nationalbibliografiska poster, och de fyra
användarbehov som man relaterat till en sådan post, lämpar sig modellen inte för
utvärdering av alla typer eller alla aspekter av metadata. Användningsområdena för
metadata är fler än att hitta, identifiera, välja och få tillgång till informationsobjekten.
Av de fem grupper av metadata som Gilliand och Swetland formulerat är det främst
deskriptiv och i viss mån även administrativ och teknisk metadata som är relevant för att
kunna möta dessa behov.

För metadata som en form av bibliografisk beskrivning bör dock en jämförelse med
FRBR vara en rimlig utvärdering. Användarbehoven är ju relaterade till
informationsåtervinning, en metadatastandard som syftar till att underlätta denna
process skiljer sig i det avseendet inte principiellt från en standard för bibliografisk
beskrivning. Däremot måste man givetvis ta hänsyn till den ambitions- och
beskrivningsnivå standarden har.

3.4 Dublin Core

I detta avsnitt presenterar jag Dublin Core och några viktiga punkter i utvecklingen av
standarden. Jag specificerar också noggrannare vilka delar av Dublin Core som jag
undersöker, och säger något om vad det får för konsekvenser för vilka slutsatser man
kan dra av undersökningen.

3.4.1 Introduktion till Dublin Core

Grunden för det som skulle bli Dublin Core var OCLC/NCSA Metadata Workshop,
1995, (DC-1). Workshopen anordnades i Dublin, Ohio, av Online Computer Library
Center (OCLC) och National Center for Supercomputional Applications (NCSA) och
hade som uttalad målsättning att göra möjligheterna till beskrivning av
nätverkspublicerade elektroniska informationsobjekt bättre och att bana väg för
ytterligare sådana framsteg. Man konstaterade att majoriteten av dessa objekt var
dokumentlika och att det fanns ett omedelbart behov av metadata för
informationsåtervinning på Internet. De krav man hade på metadatauppsättningen var att
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den skulle tillåta enkla beskrivningar av data inom många ämnesområden. Att göra en
beskrivning enligt denna modell skulle inte kräva informationsspecialister utan kunna
utföras av författare eller den som gav ut informationen. Resultatet blev en kärna av
tretton metadataelement, the Dublin Core.46

Från denna första konsensus har Dublin Core utvecklats på många sätt. De viktigaste
milstolparna är att ”klassiska” Dublin Core stabiliserades på 15 element 1998 och att
man sedan 1997 har skiljt på enkel (simple) och kvalificerad (qualified) Dublin Core.
Den tidigare bygger enbart på de 15 breda elementen, medan kvalificerad Dublin Core
erbjuder möjlighet att med underordnade element (element refinements) precisera
betydelsen av elementen eller genom scheman (encoding schemes) säga något om deras
innehåll och därmed göra beskrivningen mer precis eller detaljerad.47

Andra viktiga utvecklingsområden har varit hur Dublin Core uttrycks rent formellt, t.ex.
i HTML, XML (Extensible Markup Language) eller RDF (Resource Description
Framework). Den konceptuella modellen för metadata, The Warwick Framework, som
ligger till grund för RDF är också den ett resultat av arbetet med Dublin Core.48

Ett annat viktigt resultat är bildandet av organisationen Dublin Core Metadata Initiative,
med målsättning att utveckla standarder för informationsåtervinning över
ämnesområden, att skapa ramverk för interoperabilitet mellan metadatastandarder och
att erbjuda möjligheter att utveckla ämnesspecifika standarder som fungerar inom detta
ramverk.49

Kontinuerligt arbete har sedan starten pågått i arbetsgrupper, men utvecklingen av
Dublin Core har framförallt varit nära knuten till officiella workshops och konferenser.
Totalt har nu 11 sådana hållits, och den tolfte äger rum i Shanghai hösten 2004.50

3.4.2 Principer bakom Dublin Core

För att förstå hur Dublin Core kan skapas, men också för att kunna diskutera dess för-
och nackdelar är det viktigt att känna till en del av de principer som legat och ligger till
grund för standardens utveckling.

Redan vid den första DC-konferensen kom man, förutom konsensusen kring
kärnelementen, även fram till ett antal principer som skulle styra det fortsatta arbetet.
Syftet med principerna var att begränsa storleken på kärnan, att hålla den lättförståelig
men att ändå göra den tillräckligt flexibel för att vara användbar inom många
ämnesområden.51 För att metadatastandarder med olika syfte och funktion ska kunna
användas tillsammans krävs vissa egenskaper hos dessa standarder. Vissa av principerna
har därför formulerats i samverkan med andra organisationer.52

Även om formuleringarna av principerna har varierat, och definitioner och förklaringar
gjorts tydligare efter hand, har syftet varit detsamma – att göra standarden flexibel utan
att göra den för komplex. En del av principerna är generella och anses vara giltiga för
alla metadatastandarder, medan en del är mer praktiskt förankrade val för hur Dublin
Core ska användas.

46 OCLC/NCSA Metadata Workshop Report 1995.
47 Sugimoto, Shigeo, Baker, Thomas & Weibel, Stuart L. 2002. Dublin Core: Process and principles,

s. [1]f 
48 Sugimoto et al. 2002, s. [3]f
49 Sugimoto et al. 2002, s. [8]f
50 DCMI Conference and Workshop Series 2004.
51 OCLC/NCSA Metadata Workshop Report 1995, avsnitt 4
52 Metadata principles and practicalities 2002.
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En viktig princip har varit modularitet (modularity), som beskrivs med en analogi om
Lego™-bitar. På samma sätt som Lego™ från olika ”askar” med olika teman och från
olika tid kan användas tillsammans för att bygga det man vill åstadkomma, är tanken att
man ska kunna ta bitar från olika metadatastandarder och använda för att åstadkomma
den metadatauppsättning man har behov av i ett visst sammanhang. Detta förutsätter
dels att det går att plocka ut de bitar man vill använda ur en viss standard, och dels att
bitarna är skapade på ett sådant sätt att de kan sättas ihop med andra.53

Nära relaterat till modulariteten finns valfrihet (optionality) och repeterbarhet
(repeatability), principer som gäller alla element i Dublin Core. Inget av elementen
måste ingå i en beskrivning, samtidigt som alla element kan förekomma flera gånger i
samma beskrivning.54

Även principen om utbyggbarhet (extensibility) är en aspekt av att
metadatastandarderna inte ska vara låsta block, utan att de ska gå att anpassa till de
behov som finns i ett visst sammanhang. Det ska vara möjligt att utöka standarden med
lokalt definierade element. Denna utbyggnad måste kunna ske på ett sådant sätt att
metadatan kan förstås och användas utan att man har tillgång till, intresse av eller
möjlighet att använda de lokala anpassningarna.55

Principen om precisering (refinement) innebär att de element som finns bör kunna göras
mer precisa, så att det går att välja på vilken detaljnivå man vill göra sina beskrivningar.
Precisering bör kunna ske dels med avseende på elementets betydelse, och dels med
avseende på elementets innehåll, t.ex. om det är hämtat ur en kontrollerad vokabulär.
Kvalificerad Dublin Core har skapats i enlighet med denna princip.56

I samband med precisering är även den s.k. dumb-down-principen viktig. Den reglerar
hur man får använda mekanismen med underelement och scheman, och tydliggör att det
ska handla just om precisering av elementen, inte att bredda dem eller ge dem annan
innebörd. Kvalificerad Dublin Core ska kunna fungera även i ett sammanhang där man
bara använder enkel Dublin Core, man ska kunna ignorera underelementet och tolka
dess innehåll som innehållet för grundelementet.57

En annan för Dublin Core specifik princip är en-till-en-principen (one-to-one principle),
som fastslår att metadata enligt Dublin Core beskriver en manifestation eller en version,
och att varje enskild manifestation därmed ska ha en egen beskrivning – en beskrivning
för en manifestation.

Andra viktiga principer för arbetet med Dublin Core, men som har mindre betydelse för
dess överensstämmelse med FRBR, är syntaxobereonde (syntax-independence) och
flerspråkighet (multilingualism), som syftar till att göra Dublin Core användbar i såväl
olika tekniska system som skilda språkliga och kulturella miljöer.

3.4.3 Standarden Dublin Core

Termen Dublin Core togs i bruk efter den konferens där man enades om ett första utkast
till en metadatauppsättning, och var från början namnet på denna uppsättning. Eftersom
projektet breddats, standarden utvecklats och organisationen bildats är Dublin Core
numera ett ganska grumligt uttryck. Några tänkbara tolkningar av ”standarden Dublin
Core” är de femton grundelementen i DCMES, dessa element tillsammans med

53 Metadata principles and practicalities 2002, avsnitt II.A
54 OCLC/NCSA Metadata Workshop Report 1995, avsnitt 4.4 & 4.5
55 Metadata principles and practicalities 2002, avsnitt II.B
56 Metadata principles and practicalities 2002, avsnitt II.C
57 Sugimoto et al. 2002, s. [5]f
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underelement, scheman och andra metadatatermer, de regelverk som DCMI direkt
svarar för inklusive hur deras metadatauppsättning ska uttryckas i olika format, och även
de kompletterande och anpassade tillämpningsprofiler (application profiles) som olika
arbetsgrupper tagit fram är ju i någon mån Dublin Core.

I den här uppsatsen är det dock en begränsad del av DCMI:s projekt som är intressant.
Den del av standarden Dublin Core jag valt att undersöka är de termer och förklaringar
som vid tiden för undersökningen återfanns i dokumentet DCMI Metadata Terms. Detta
dokument listar alla de metadatatermer som DCMI ansvarar för. En del av dessa termer
utgörs av DCMES, men här finns också både underordnade element och scheman, och
termer för användning med elementet typ av resurs.58

Dessa termer är rekommenderade eller godkända av DCMI och de är generella – inte
specifika för en tillämpningsprofil eller ett ämnesområde – vilket gör dem lämpliga som
en minsta gemensam nämnare för Dublin Core.59 Även om alla termerna kommer att
beaktas är det inte säkert att alla har någon avgörande betydelse för undersökningen.

Eftersom FRBR inte är en utvecklad datamodell kommer undersökningen inte att direkt
behandla datamodellen för Dublin Core, även om denna naturligtvis påverkar termerna
och deras användning och funktion. Inte heller är de format i vilka Dublin Core uttrycks
en del av undersökningen. I enstaka fall är möjligheterna för vad man kan uttrycka med
Dublin Core syntaxberoende, men jag väljer att inte ta hänsyn till de extra möjligheter
som ges genom användandet av RDF/XML då beskrivningen för hur kvalificerad
Dublin Core kan uttryckas i detta format ännu inte är en rekommendation från DCMI.

Utöver de definitioner och förklaringar av termerna som återfinns i DCMI Metadata
Terms utgår jag också från guiden Using Dublin Core60 som ger rekommendationer för
hur man ska skapa innehållet för de olika elementen. Den senaste versionen av detta
dokument har inte samma normativa status som definitionerna, men som ”DCMI
recommended resource” kan den ändå ses som allmänna regler för användningen av
Dublin Core.

3.4.3.1 Dublin Core Metadata Element Set

Det som är den verkliga kärnan i Dublin Core är Dublin Core Metadata Element Set.
Det består av femton element avsedda för beskrivning av informationsresurser oavsett
ämnesområde. Elementen kan delas in i tre grupper efter vad de beskriver: de som i
första hand beskriver en informationsresurs innehåll, de som i första hand behandlar
dess upphov, och de som främst behandlar en viss version av resursen.61

I den första gruppen återfinns följande element: täckning, en beskrivning av resursens
täckning i fråga om t.ex. tid eller rum; beskrivning, en redogörelse för resursens
innehåll; typ av resurs, egenskap eller genre för resursens innehåll; relation, referens till
en relaterad resurs; källa, referens till en resurs från vilken den beskrivna resursen
härrör; ämne och nyckelord, ämnet för resursens innehåll; titel, ett namn som resursen är
känd under.

Elementen som behandlar upphov och rättigheter är: medarbetare, någon som bidragit
till innehållet i resursen; upphovsman, någon som är huvudansvarig för resursens

58 DCMI Metadata Terms 2003.
59 Detta gäller för alla termer utom ett fåtal element-refinements som enbart har statusen ”conforming”,

vilket innebär att de motsvarar kraven från DCMI men att de inte nödvändigtvis är relevanta inom
alla ämnesområden eller tillämpningar.

60 Using Dublin Core 2003.
61 Using Dublin Core 2003, avsnitt 4
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intellektuella innehåll; utgivare, någon som ansvarar för tillgängliggörandet av resursen;
och hantering av rättigheter, information om rättigheter som är knutna till resursen.

Den tredje gruppen som främst berör enskilda instanser innehåller elementen: datum, ett
datum relaterat till en händelse i hanteringen av resursen; format, information om den
fysiska eller digitala manifestationen av resursen; resursens identifikator, en entydig
referens till resursen inom en given kontext; och språk, språket för resursens
intellektuella innehåll.62

3.4.3.2 Andra DCMI Metadata Terms

Bland de övriga termer som definieras i dokumentet finns ytterligare ett element, samt
en rad underordnade element, eller underelement, som preciserar något av elementen.
Det tillagda elementet är audience som innehåller information om för vem resursen är
avsedd eller lämplig. I tabell 3.1 listas de underordnade element som återfinns i DCMI
Metadata Terms, uppdelat på de element de preciserar.

Element Underordnade element

Titel Alternative

Beskrivning Table of Contents, Abstract

Datum Created, Valid, Available, Issued, Modified, Date Accepted, Date
Copyrighted, Date Submitted

Format Extent, Medium, 

Resursens identifikator Bibliographic Citation 

Relation Is Version Of, Has Version, Is Replaced By, Replaces, Is Required By,
Requires, Is Part Of, Has Part, Is Referenced By, References, Is Format
Of, Has Format, Conforms To

Täckning Spatial, Temporal

Hantering av rättigheter Access Rights

Audience Mediator, Education Level

Tabell 3.1 - Dublin Cores element med underordnade element

Utöver dessa element och underordnade element rekommenderas även en rad scheman,
som är redskapen för det andra sättet att precisera elementen. Bland dessa återfinns
några välkända klassifikationssystem, ämnesordlistor och internationella standarder för
angivelse av språk och länder, men också några scheman som är framtagna speciellt för
Dublin Core, som DCMI Type, Point, Box och Period. Scheman tillhör det som
modellen i FRBR inte analyserar lika utförligt. Eftersom angivelse av schema kan göra
att betydelsen av ett element i Dublin Core blir tydligare kan de dock eventuellt påverka
möjligheterna att i Dublin Core uttrycka det som FRBR efterfrågar.

Innehållet i ett av dessa scheman, DCMI Type Vocabulary, finns även det definierat i
DCMI Metadata Terms. Det är alltså ett antal rekommenderade termer för användning
med elementet typ av resurs, och innehåller termer som Collection, Event, Image,
Software, Text och Physical Object.

3.4.3.3 Avgränsningens betydelse för undersökningen och diskussionen

Det är alltså dessa termer och de förklaringar och rekommendationer för hur de får
användas som återfinns i dokumenten DCMI Metadata Terms och Using Dublin Core
som behandlas i undersökningen. De möjligheter till anpassning och utbyggnad av

62 DCMI Metadata Terms 2003. De svenska förklaringarna bygger delvis på Stina Degerstedts arbete i
Dublin Core metadataelement, Version 1.1 – Referensmodell 2000.

23



standarden som erbjuds, t.ex. genom tillämpningsprofiler, tas alltså inte med i
undersökningen men kommer däremot att tas upp i diskussionen av resultatet. Fördelen
med detta är inte minst att begränsningen gör undersökningen genomförbar, men också
att det jag undersöker i högre grad är den enkla metadatastandard som Dublin Core
syftade till att bli. Nackdelarna är att jag i jämförelsen i stort sett bortser från Dublin
Cores modularitet och dess utbyggbarhet. Detta är naturligtvis viktigt att ta i beaktande
när jag drar slutsatser av min undersökning.

I och med att även rekommendationerna från Using Dublin Core tas med i
undersökningen menar jag att den standard jag undersöker inte bara är ett ramverk, utan
även en standard som reglerar innehållet i den bibliografiska beskrivningen.
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4 Metod
I detta kapitel redogör jag för och reflekterar över hur jag går tillväga i arbetet med min
undersökning. Jag säger också något om den litteratur jag använt, och sammanfattar
några tidigare undersökningar som påminner om eller på andra sätt är intressanta för
mitt arbete.

4.1 Undersökningens genomförande

De båda första frågeställningarna i min undersökning bygger på varandra, där svaret på
den första får betydelse för svaret på den andra. Dessa båda frågeställningar har lett till
två moment i undersökningsdelen av min uppsats, där jag först går igenom ett antal
attribut och relationer från FRBR och försöker finna möjligheter att uttrycka dem genom
Dublin Core, och sedan analyserar resultatet och utifrån det försöker komma fram till
hur Dublin Core fungerar för de olika användarbehoven.

I jämförelsen utgår jag från ramverket FRBR, där jag valt ut de attribut och relationer
som enligt rapporten har bedömts ha hög relevans för de fyra användarbehoven, och
försöker finna lösningar för att uttrycka dessa i Dublin Core, med hjälp av de redskap
som erbjuds inom standarden i form av element, underelement och scheman.
Hörnstenarna i jämförelsen är rapporten Functional requirements for bibliographic
records med dess beskrivning av den konceptuella modellen och listningar av attribut
och relationer, samt min egentliga empiri, dokumenten DCMI Metadata Terms och
Using Dublin Core som definierar respektive förklarar användningen av DCMES och de
andra termerna i standarden.

Den här jämförelsen har vissa likheter med en mappning som syftar till översättning av
data från en standard till en annan eller att konstruera gränssnitt för samtidig sökning i
databaser med olika beskrivningsstandarder.63 Men det finns åtminstone två viktiga
skillnader. Dels är FRBR ingen beskrivningsstandard i egentlig mening. Attributen och
relationerna definieras inte som dataelement, utan utifrån vilka av informationsresursens
egenskaper de beskriver, de dataelement som finns angivna i rapporten är endast
exempel. Mappning från FRBR till en specifik beskrivningsstandard är alltså inte så
mycket att översätta attributen som att sätta ord på dem. Och dels listar jag inte en färdig
och slutgiltig lösning för var vart och ett av attributen bör uttryckas. Det är inte vilket
attribut eller vilken relation som kan uttryckas i vilket element som är det centrala i
undersökningen, utan resonemanget om möjligheterna och problemen att uttrycka dem.

Jag har alltså valt att undersöka de teoretiska möjligheterna att uttrycka attribut och
relationer från FRBR genom Dublin Core. Jämfört med alternativet att undersöka
befintliga poster är fördelarna med denna metod att den är genomförbar även utan ett
stort undersökningsmaterial och att den förhoppningsvis i högre grad kan säga något om
Dublin Core i sig, och inte bara om enskilda tillämpningar av Dublin Core. Det finns
dock även nackdelar, som att det ställer högre krav på att jag själv lyckas se de möjliga
sätt att uttrycka beståndsdelarna i FRBR-modellen som Dublin Core erbjuder, och att
resultatet inte kan visa hur det skulle fungera i praktiken.

63 Woodley, Mary 2000. Crosswalks: The path to universal access, s. 1f
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Resultatet av den systematiska genomgången av attribut och relationer försöker jag
sedan analysera för att se vilka av de fyra användarbehoven Dublin Core kan motsvara.
För vart och ett av de fyra användarbehoven kontrollerar jag om de relevanta attributen
och relationerna gått att uttrycka, hur stora eventuella problem är och på vilket sätt de
kan tänkas påverka möjligheten att motsvara användarbehovet. Jag försöker också
identifiera olika typer av eller orsaker till problem.

Utifrån analysen kommer jag sedan att diskutera vad resultatet har för konsekvenser för
Dublin Cores möjligheter att fortsätta etablera sig som bibliografisk standard på
webben. Som underlag för diskussionen finns, utöver mitt eget resultat och de dokument
som legat till grund för jämförelsen, framför allt även den tidigare forskning som jag
presenterar i avsnitt 4.3 och de förklaringar och problematiseringar av katalogisering,
metadata, FRBR och Dublin Core som jag tar upp i kapitel 3.

Eventuellt skulle jag ha kunnat föra denna diskussion innan genomförandet av
jämförelsen och analysen, för att på förhand kunna fatta ett beslut om en lämplig
bedömningsgrund för metadatastandarden, men jag ser en fördel i att kunna utgå ifrån
mitt resultat för denna diskussion, och har därför valt detta upplägg.

4.2 Litteratur, urval och källkritik

I arbetet med undersökningen har jag främst använt mig av tre sorters litteratur. Dels
den litteratur som utgör underlaget för min metod respektive min empiri, dels litteratur
som behandlar andra undersökningar eller projekt som påminner om eller är speciellt
intressanta att jämföra med mitt arbete, och dels litteratur som varit orienterande inom
något av de områden uppsatsen berör. Den orienterande litteraturen kan i sin tur delas in
efter om den behandlar katalogisering, metadata, FRBR eller Dublin Core. Till detta
kommer naturligtvis litteratur som jag använt för att kontrollera enstaka uppgifter. Jag
försöker nedan säga något om hur jag valt litteraturen, och vad som kan vara eventuella
svagheter med urvalet.

Den första typen av litteratur är relativt oproblematisk. Jag har använt mig av FRBR för
information om den konceptuella modellen och om attributen och relationernas vikt för
de olika användarbehoven, samt i något fall fått gå till den norska översättningen för att
få fullständig information. Svenska termer har jag hämtat från Svensk
Biblioteksförenings pågående översättningsarbete. För empirin, standarden Dublin Core,
har jag använt utvalda dokument från DCMI, medan jag hämtat svenska termer från den
översättning som funnits länkad från DCMI:s webbplats.

Den andra gruppen är mer varierande. Även om de går under rubriken ”tidigare
forskning” har jag haft svårt att finna rena undersökningar, och här finns därför både
mappningar till och från olika beskrivningsstandarder och mer analytiska
undersökningar av beskrivningsstandarderna. Från början var ambitionen att ta upp
andra försök att relatera Dublin Core och FRBR, men för att få intressant
jämförelsematerial fick jag komplettera med material som på andra sätt var relevanta för
min undersökning. På något sätt fick jag ändå dra gränsen och det material som nu finns
med är främst sådant som behandlar traditionella bibliografiska standarder i relation till
antingen FRBR eller Dublin Core.

För de orienterande avsnitten har problemen handlat mindre om att hitta och mer om att
välja material. Både om katalogisering och om metadata har det funnits väldigt mycket
att tillgå och jag har varit tvungen att göra ett urval. I arbetet med översikten över
katalogisering har jag därför valt att främst använda kurslitteratur från Biblioteks-
högskolan i Borås, både monografier och artiklar, då denna litteratur valts ut av personer
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som är kompetenta på området. Allra mest baserar sig avsnittet på Ross Harveys
Organising knowledge in Australia: Principles and practice in libraries and
information centres.64

För metadata och relationen mellan katalogisering och metadata har jag i större
utsträckning använt mig av tidskriftsartiklar och dokument som publicerats online. Detta
gjorde det lättare att komma över aktuellt material, något som kändes viktigt eftersom
fenomenet under denna benämning är relativt nytt. Då jag närmade mig ämnet med
Dublin Core som utgångspunkt har jag försökt hitta material som beskriver metadata på
ett bredare plan. En viktig resurs i detta arbete var Getty Research Institutes webbplats
Introduction to metadata: Pathways to digital information65, som innehåller tre artiklar
om olika aspekter av metadata. Generellt kan man säga att mycket av mitt material om
metadata ändå tar upp Dublin Core som det främsta eller ibland enda exemplet på
metadata, vilket naturligtvis påverkar min bild. Kanske beror det på att Dublin Core hör
till de mer kända standarderna och varit i centrum för utvecklingen på området.

När det gäller genomgången av FRBR har jag i stor utsträckning utgått från själva
rapporten. Jag har kompletterat med litteratur om den analysmodell som ligger bakom,
och har då för min egen förståelses skull valt en introduktionsbok i ämnet. Den litteratur
om FRBR jag använt mig av har jag funnit via IFLA:s webbplats, där FRBR Review
Group upprätthåller en bibliografi över ämnet. Kanske kunde jag ha försökt få med mer
kritiska artiklar om FRBR. Visserligen utger jag mig inte för att säga något om
giltigheten i de påståenden man gör i rapporten, men det får ändå konsekvenser för hur
klara slutsatser jag kan dra av själva jämförelsen.

På motsvarande sätt har DCMI:s webbplats varit den främsta källan för den orienterande
informationen om Dublin Core. Där har jag funnit länkar till rapporter från workshops
och konferenser. Av materialet som hämtats utanför Dublin Cores webbplats har flera
artiklar varit publicerade av den elektroniska tidskriften D-Lib Magazine, och flera av
dem har författare som aktivt deltagit i utvecklingen av Dublin Core. För den direkta
informationen om Dublin Core är detta inte ett stort problem, eftersom Dublin Core är
min empiri – det som ska undersökas. Problemet ligger istället, som tidigare nämnts,
främst i att denna litteratur kanske fått för stor påverkan på mitt perspektiv på metadata.
Förhoppningsvis har Gormans något mer kritiska artikel,66 tillsammans med de bredare
artiklarna från Getty Research Institute kunnat uppväga detta.

4.3 Tidigare forskning

Detta avsnitt innehåller sammanfattningar av några projekt och undersökningar som på
ett eller annat sätt påminner om eller är särskilt intressanta för min undersökning. De är
uppdelade på sådana som på något sett relaterar FRBR till traditionella
beskrivningsstandarder, sådana som relaterar Dublin Core till traditionella
beskrivningsstandarder, och sådana som direkt relaterar FRBR och Dublin Core.

4.3.1 Undersökningar av FRBR och traditionella beskrivningsstandarder

FRBR har fått mycket uppmärksamhet och har precis som avsett börjat påverka
befintliga beskrivningsstandarder. I den processen har en hel del arbete gjorts där man
mappat dessa standarder mot attribut från FRBR, eller analyserat dem utifrån den

64 Harvey, Ross 1999. Organising knowledge in Australia: Principles and practice in libraries and
information centres

65 Baca, Murtha, ed. 2000. Introduction to Metadata: Pathways to Digital Information
66 Gorman, Michael 1999. Metadata or cataloguing? A false choice
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konceptuella modellen och kraven i FRBR. Här tar jag upp några sådana som dels
fungerat som inspiration för denna undersökning och dels kan vara intressanta för att
jämföra resultat. Detta är alltså inte på något sätt avsett att vara en heltäckande listning
av alla liknande projekt.

4.3.1.1 Mapping of ISBD, GARE and GSARE data elements to logical
attributes

Som appendix till FRBR finns en mappning av attributen till dataelement i International
Standard Bibliographic Description (ISBD), Guidelines for Authority and Reference
Entries (GARE) och Guidelines for Subject Authority and Reference Entries (GSARE),
och det är också från dessa som exemplen för vilken typ av dataelement som kan
motsvara de logiska attributen hämtas.67

Mappningen påminner om den jämförelse jag gör, men tar med alla attribut för de olika
entiterna. Utöver beskrivningen om hur uppställningen ska läsas är den dock inte
kommenterad. Eftersom de föreslagna dataelementen kompletteras med förtydligande
tillägg inom hakparentes när attributet är snävare definierat än elementet, och frånvaron
av lämpligt dataelement markerats med texten ”Not defined”, också det inom
hakparentes, är det möjligt att skaffa sig en överblick över hur väl dataelementen
motsvarar attributen.

Kompletteringarna förekommer relativt ofta, för det mesta beroende på att det
föreslagna elementet är av typen ”note”, vilket gör att det bara är i en del fall som det
motsvarar attributet. Det förefaller som om problemen är vanligare för verk, uttryck och
exemplar än för manifestationer. Ännu tydligare blir detta om man ser till attribut som
inte har något motsvarande dataelement, vilket inte alls förekommer för manifestation,
men för de andra tre. Både ifråga om verk och exemplar saknas dataelement för attribut
med hög vikt.

4.3.1.2 Data mining MARC to find: FRBR?

En intressant undersökning av ett befintligt bibliografiskt format utifrån FRBR är Knut
Hegnas och Eeva Murtomaas Data mining MARC to find: FRBR?.68 De undersökte om
man kan hitta strukturen från FRBR i redan existerande poster i MARC (Machine-
Readable Cataloguing). Undersökningen begränsade sig till de tre entiteterna verk,
uttryck och manifestation, och behandlade dem enbart utifrån författarsökningar. 

Man använde den finska och den norska nationalbibliografin till att söka efter poster
med samma författare och försökte utifrån den data som posterna innehöll urskilja
entiteterna från FRBR. Detta gjorde man genom att mappa de av entiteternas attribut
som i FRBR får höga eller medelhöga värden, till fält i formatet MARC. Ett program
fick sedan analysera posterna utifrån denna mappning för att försöka urskilja enskilda
verk och uttryck.

Resultaten var att mycket av den information som behövdes för att representera
entiteterna från FRBR, och även en del av relationerna, gick att urskilja i posterna, men
att det också blev mycket brus. Orsakerna till bruset fann man bland annat i att
användningen av vissa fält var oklart specificerade och användes olika, att det saknades
en konsekvent användning av och ett separat fält för originaltitlar som skulle kunnat
hjälpa till att identifiera verk, och även i misstag av katalogisatörerna. Mycket av

67 Functional requirements for bibliographic records 1998, Appendix A , s. 118-133
68 Hegna, Knut & Murtomaa, Eeva 2002. Data mining MARC to find: FRBR?
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informationen var därför bara tolkningsbar för en mänsklig betraktare och inte
användbar för automatiserad sökning med dator.69

Murtomaa och Hegna gick även vidare med förslag på användargränssnitt som
åskådliggör FRBR-strukturen i sökresultaten. Deras undersökningen har delvis
inspirerat denna uppsats, men till skillnad mot vad jag gör utgår Hegna och Murtomaa
från befintliga poster. Detta har givna fördelar, inte minst för vilka slutsatser och
praktiska konsekvenser undersökningen kan få.

4.3.1.3 Functional analysis of the MARC 21 bibliographic and holdings
formats

På uppdrag av Network Development and MARC Standards Office genomförde Tom
Delsey en omfattande analys av MARC-formatet med hjälp av den konceptuella
modellen från FRBR. Resultatet publicerades i januari 2002, med titeln Functional
Analysis of the MARC 21 bibliographic and holdings formats.70

Delseys undersökning har tre moment; ett där dataelementen i MARC mappas till
entiteter och attribut från FRBR, ett där han bygger vidare på FRBR-modellen för att
täcka in de dataelement från MARC som inte ryms i den, och ett där datainnehållet i
MARC-formatet relateras till användarbehov – dels de som är specificerade i FRBR
men dels också några nya användarbehov som MARC-formatet också är avsett att möta,
kompletterade med ytterligare användarbehov som FRBR inte behandlar. Främst den
första delen påminner om den jämförelse jag kommer göra mellan FRBR och Dublin
Core, med en viktig skillnad i att antalet dataelement i MARC uppges vara runt 2600,
medan Dublin Core har runt 50 inklusive underelementen.

Eftersom dataanalysen för FRBR till en del bygger på MARC-poster, är det inte särskilt
förvånande att det finns stor överensstämmelse mellan de attribut som specificeras i
FRBR och många av dataelementen i MARC. Delsey finner dock att cirka 10% av de
element från MARC som motsvarar ett attribut i FRBR inte gör det fullt ut utan att
preciseras. Orsaker kan vara att många attribut ryms inom samma element, eller att
dataelementen inte säger något om vilken entitet attributet gäller. På det hela taget anser
dock Delsey att överensstämmelsen är god, och pekar bland annat på att detta innebär
goda möjligheterna till kompatibilitet mellan MARC-formatet och standarder som
bygger på FRBR.71

I den utvecklade modell som Delsey lägger fram är det intressant att notera att han
föreslår tre nya entiteter som är relevanta för verk som är någon form aktiviteter, och en
entitet kallad ”action” som är relevant för exemplar.72

4.3.2 Jämförelser mellan Dublin Core och bibliografiska standarder

Som en annan referenspunkt är undersökningar av Dublin Core med liknande perspektiv
som mitt intressanta, och några sådana tas upp här. Det handlar då främst om
mappningar till och jämförelser med mer etablerade standarder för katalogisering. Inte
heller detta avsnitt är avsett att vara heltäckande, framför allt finns det otaliga
mappningar mellan Dublin Core och andra beskrivningsstandarder.

69 Hegna & Murtomaa 2002, s. 35f
70 Delsey, Tom 2003. Functional analysis of the MARC 21 bibliographic and holdings formats
71 Delsey 2003, s. 7f
72 Delsey 2003, s. 17ff
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4.3.2.1 Dublin Core/MARC/GILS crosswalk & MARC to Dublin Core
crosswalk

Library of Congress har publicerat rena mappningar åt båda håll mellan de båda
formaten Dublin Core och MARC.73 Mappningarnas syfte är inte att undersöka
standarderna, utan att möjliggöra översättning av data från element i den ena standaren
till den andra, och de är därför sparsamt kommenterade. Bland det man ändå förklarar är
att eftersom MARC är ett mer omfattande dataformat så mappas flera fält från MARC
till ett element i Dublin Core, men att varje element i Dublin Core bara mappas till ett
MARC-fält. Därmed är det inte möjligt att konvertera samma data åt båda hållen utan
att förlora information.74

Ett par saker man kan notera är att av de vid mappningarnas genomförande
rekommenderade elementen och underelementen var det bara medarbetare som man
valde att inte använda vid mappning från MARC, och att man vid mappning från
okvalificerad Dublin Core i flertalet fall fick använda fält av typen ”note”.

4.3.2.2 Metadata or cataloguing? A false choice

Michael Gorman hävdar i sin artikel Metadata or cataloguing? A false choice att man
vid skapandet av Dublin Core och även andra metadatastandarder som alternativ till
traditionell katalogisering inte tydligt nog observerat skillnaden mellan standarder som
är ramverk och standarder för innehåll. Som exempel går han igenom de femton
elementen i DCMES och jämför deras definition med AACR2 (Anglo-American
Cataloguing Rules, Second Edition) och MARC. Utifrån denna jämförelse beskriver han
Dublin Core som en delmängd av MARC, alltså bara som ett ramverk att placera data i.
Den enkelhet som är ett av argumenten för att använda Dublin Core menar han är
ovidkommande eftersom den mycket beror på att Dublin Core inte reglerar innehållet i
elementen. För att standarden ska bli effektiv måste man normalisera innehållet efter
någon regelsamling.75

De slutsatser Gorman drar är att man bör välja beskrivningsnivå utifrån hur värdefulla
de enskilda resurserna är, och att det i princip finns fyra alternativa vägar: ”full
cataloguing; enriched Dublin Core records; minimal Dublin Core records; and relying
on unstructured full-text keyword searching.”76

4.3.2.3 AACR2 and metadata

Under temat ”AACR2 and metadata” i Cataloging & Classification Quarterly
presenterade Ann Huthwaite och Barbara B Tillett i varsin artikel principiella
jämförelser mellan AACR2 och Dublin Core. Huthwaites artikel behandlade AACR2:s
framtid i den förändrade katalogiseringsmiljön, och hon argumenterade vidare för
Gormans idé att katalogisera olika informationsresurser olika noggrant. Hon presenterar
även en metod för detta urval och pekar på de förändringar som gjorts och kommer att
göras för att anpassa AACR2 till de nya omständigheterna. För att visa varför det är
motiverat att använda AACR2 framför Dublin Core för de viktiga resurserna gör hon en
jämförelse dem emellan. Hon menar att AACR2 är en standard med större internationell
acceptans, att den är avsedd för alla format och inte bara för vissa typer av resurser och

73 Library of Congress Network Development and MARC Standards Office 2001a. Dublin
Core/MARC/GILS Crosswalk och Library of Congress Network Development and MARC Standards
Office 2001b. MARC to Dublin Core crosswalk

74 Library of Congress Network Development and MARC Standards Office 2001b, avsnitt 1
75 Gorman, 1999, 13ff
76 Gorman 1999, s. 20
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att det är en mer exakt standard. Vidare beskriver Huthwaite AACR2 som bättre
kontrollerad rent organisatoriskt, att den ger bättre möjligheter för auktoritetskontroll
och erbjuder principer som användare vant sig vid gäller vid sökning.77

Tillett diskuterar i sin artikel bibliotekens roll i skapandet av den semantiska webben. I
genomgången av olika standarder och projekt gör även hon jämförelsen mellan AACR2
och Dublin Core, och framför väldigt liknande synpunkter. Hon formulerar dock
tydligare att Dublin Core inte innehåller regler för syntax eller det semantiska innehållet,
och påpekar att den ursprungliga avsikten med Dublin Core var att metadata skulle
skapas samtidigt med dokumentet medan AACR2 används för att skapa beskrivningar
först när resursen är publicerad, och att man därigenom bättre kan reglera varifrån
informationen ska transkriberas och använda sig av kontrollerade vokabulärer.78

4.3.3 Undersökningar av Dublin Core utifrån FRBR

Medan det gjorts omfattande arbete med att klarlägga förhållandet mellan FRBR och
bibliografiska poster i MARC-format, och det finns många exempel på mappningar
mellan Dublin Core och MARC eller andra metadatastandarder, är det mer ont om
riktigt djupgående jämförelser mellan Dublin Core och FRBR. Emellertid täcker de
undersökningar och artiklar som jag sammanfattar nedan tillsammans upp ganska
många aspekter av förhållandet mellan de båda, och de är därför intressanta för
jämförelse med mitt resultat.

4.3.3.1 Data models for metadata: Some issues for the Dublin Core initiative 

En tidig och översiktlig jämförelse svarar Michael Day för i sitt utkast Data models for
metadata: Some issues for the Dublin Core initiative från 1998. I arbetet med att ta fram
en datamodell för Dublin Core jämför Day med ett par andra modeller för metadata,
däribland FRBR. Jämförelsen presenteras i två tabeller. Den ena mappar de dåvarande
förslagen till möjliga relationstyper för relationselementet i Dublin Core, till de
relationer som finns definierade i FRBR. Av de sex relationer från FRBR han tar upp
finner han att endast en till fullo kan representeras av de föreslagna relationstyperna.
Den andra tabellen listar alla attribut till entiteterna ur FRBR-modellen, och visar var ett
motsvarande grundelement finns i Dublin Core.79 Days mappning ger en bra
utgångspunkt för hur en jämförelse skulle kunna gå till och åskådliggöras, men är dels
gammal och dels endast ett utkast, där själva jämförelsen är mycket sparsamt
kommenterad. Sedan utkastet skapades har mycket arbete gjorts med Dublin Core, bland
annat är den datamodell han efterlyser framtagen och relationselementet och dess
underelement mer utarbetade.

4.3.3.2 Task force on metadata and the cataloging rules: Final report

I artikeln Task force on metadata and the cataloging rules: Final report från 1998
presenteras resultatet av en undersökning, gjord på uppdrag av American Library
Association, där man utvärderar några metadatastandarder, däribland Dublin Core, som
källa för katalogisering.80 I den del av rapporten som berör Dublin Core mappas i första
hand grundelementen till USMARC, med kommentarer om hur väl datan
överensstämmer med AACR2, men det finns också en kort genomgång av hur Dublin

77 Huthwaite, Ann 2003. AACR2 and other metadata standards: The way forward, s. 90f
78 Tillett, Barbara B. 2003. AACR2 and metadata: Library opportunities in the global Semantic Web, s.

107ff
79 Day, Michael 1998. Data models for metadata: Some issues for the Dublin Core initiative (Draft)
80 Committee on Cataloging, Description and Access 1998. Task force on metadata and the cataloging

rules: Final report
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Core motsvarar de fyra användarbehoven från FRBR. Författaren menar att Dublin Core
främst syftar till och även fungerar bäst för att hitta och att få tillgång till
informationsobjekten, medan möjligheterna att identifiera och välja är otillräckliga. För
att identifiera saknas möjligheter att skilja mellan versioner, Dublin Cores element för
datum räcker inte, medan tillkortakommanden i att välja främst anses bero på att Dublin
Core används i nätbaserad miljö där direktåtkomst till dokumenten förutsätts och
informationsnivån i metadatan därför inte görs tillräcklig. Svagheterna i standarden som
helhet ses främst i att alla elementen är frivilliga och att även användningen av
kontrollerade vokabulärer är en rekommendation och inget krav, vilket gör att kvaliteten
på datan blir osäker.81 Det är också kärnan i de slutsatser man drar i rapporten som
helhet – metadata behöver alltid kontrolleras gentemot auktoritetsposter och av
katalogiseringskunniga personer för att kunna användas som källa för katalogisering.82 

4.3.3.3 Standards for international bibliographic control proposed basic
data requirements for the national bibliographic record

Olivia M.A. Madison var ordförande i den arbetsgrupp som tog fram FRBR. I ett paper
för konferensen International Conference on National Bibliographic Services i
Köpenhamn 1998, beskriver hon resultatet av en jämförelse mellan FRBR och de
femton elementen i Dublin Core. Jämförelsen görs dock med syfte att kontrollera hur
FRBR stämmer överens med Dublin Core, alltså omvänt mot denna uppsats. Hennes
jämförelse resulterar i att fjorton av de femton elementen i Dublin Core ungefärligt
motsvarades av de element som FRBR rekommenderar, men att en motsvarighet till
elementet typ av resurs saknades bland de attribut som fick högt eller medelhögt värde i
förhållande till användarbehoven i IFLA:s studie.83

Madisons jämförelse var en av grunderna för den ”core of cores” som IFLA presenterat i
rapporten Guidance on the structure, content, and application of metadata records for
digital resources and collections. Där listas ett minimum av element som krävs för att
en metadatapost ska kunna motsvara kraven från FRBR. Urvalet bygger på förekomsten
av elementen i ett antal metadatastandarder, inklusive Dublin Core, och beroende på
skillnader mellan dem reducerar man antalet element till tio.84

4.3.3.4 A common model to support interoperable metadata: Progress
report on reconciling metadata requirements from the Dublin Core and
INDECS/DOI communities

FRBR fick en stor betydelse för utvecklingen av den datamodell som tagits fram i
samarbete mellan DCMI och INDECS/DOI, (Interoperability of Data in E-Commerce
Systems respektive Digital Object Identifier) en samling organisationer som arbetar med
metadatastandarder med speciellt fokus på beskrivning av rättigheter knutna till
informationsresurserna. Hur dessa projekt förhålller sig till FRBR redovisas i artikeln A
common model to support interoperable metadata: Progress report on reconciling
metadata requirements from the Dublin Core and INDECS/DOI communities. Här
jämförs de krav som de båda metadataprojekten har på en datamodell med det som
erbjuds i FRBR. Resultatet blir en föreslagen datamodell som i princip är en utbyggd
FRBR-modell. För att modellen ska motsvara framförallt INDECS krav argumenterar

81 Attig, John 1998. Dublin Core metadata and the cataloging rules
82 Committee on Cataloging, Description and Access 1998, avsnittet Conclusions
83 Madison, Olivia 1999. Standards for international bibliographic control: Proposed basic data

requirements for the national bibliographic record
84 IFLA Cataloguing Section Working Group on the Use of Metadata Schemas 2003. Guidance on the

structure, content, and application of metadata records for digital resources and collections
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man för att ersätta de i FRBR statiska ansvarsrelationerna mellan personer och
institutioner och informationsresursena med actions, handlingar, som utförs av agenter,
något som påminner starkt om Delseys förslag som omnämnts ovan (4.3.1.3). Dessutom
identifierar man en typ av agent som inte ryms bland entiteterna från FRBR, i form av
instrument, ett ting eller redskap som på egen hand producerar eller på annat sätt
påverkar informationsresurser. Man menar också att exemplar inte är något annat än en
väldigt viktig manifestation.85

Liksom Madisons jämförelse tar författarna till artikeln sin utgångspunkt i Dublin Core
och relaterade projekt och jämför hur väl FRBR stämmer överens med deras krav och
behov, och ett tillvägagångssätt som inte helt motsvarar syftet med denna uppsats. Inte
desto mindre blir det viktigt vid analys och diskussion att veta både att det finns en stark
relation mellan den datamodell som ligger bakom den fortsatta utvecklingen av
standarden Dublin Core och den modell jag använder för att undersöka standarden, och
att denna relation påverkat och påverkar båda projekten.

85 A common model to support interoperable metadata: Progress report on reconciling metadata
requirements from the Dublin Core and INDECS/DOI communities 1999.

33



5 Jämförelse mellan FRBR och Dublin Core
Som jag förklarat i syftet och preciserat genom frågeställningarna söker jag svar på hur
väl Dublin Core motsvarar FRBR. Detta gör jag genom en jämförelse där jag
kontrollerar vilka attribut och relationer från FRBR som kan uttryckas i Dublin Core
och hur det kan göras, med början i detta kapitel.

5.1 Förklaring av jämförelsen

Genom att undersöka vilka av de attribut och relationer som i FRBR fått hög relevans
för de olika användarbehoven som kan uttryckas i element och underelement i Dublin
Core, och hur detta kan göras, hoppas jag kunna få en indikation på hur väl Dublin Core
motsvarar FRBR. Nedan redovisar jag denna undersökning uppdelad på de
användarbehov som är relaterade till vart och ett av de fyra huvudentiteterna. Jag börjar
alltså med det som i FRBR ges hög relevans för att hitta verk, följt av det som är
relevant för att i tur och ordning identifiera och välja verk, och går sedan vidare på
samma sätt för uttryck, manifestation och exemplar.86

Detta gör jag för att göra jämförelsen, med problematiseringar och exempel, så tydlig
som möjlig. Eftersom vissa attribut och relationer har betydelse för flera olika
användarbehov för flera olika entiteter blir denna systematiska genomgång ibland något
upprepande. Denna del ska dock främst ses som ett underlag för analysen i kapitel 6, där
jämförelsen diskuteras mer sammanfattande och lättläst.

I tabellerna listar jag i första kolumnen de attribut respektive relationer som i FRBR fått
hög vikt för de olika användarbehoven. I den andra och den tredje kolumnen anger jag
de element och underelement i Dublin Core som skulle kunna användas för att uttrycka
dessa, och i den fjärde de av Dublin Core specificerade scheman som kan användas för
att tydliggöra vad elementet innehåller. Förekomsten av ett schema påverkar visserligen
inte om det är möjligt att uttrycka ett attribut eller en relationen i elementet, men jag har
ändå tagit med det i tabellerna. Detta eftersom det dels kan fungera som ett exempel för
att ytterligare förklara vilken sorts information elementet kan användas för, dels kan öka
möjligheterna att visa att det är den efterfrågade informationen som finns där. I flera fall
är ett element användbart för flera olika attribut, och då kan ett schema eventuellt hjälpa
till att skilja användningarna åt. I samband med tabellerna resonerar jag kring problem
och möjligheter med de aktuella förslagen.

Ett undantag finns i de grundläggande relationerna från FRBR. Dessa mappas aldrig till
de olika användarbehoven utan förutsätts istället alltid vara synliga i den bibliografiska
posten. Att uttrycka dessa relationer i Dublin Core innebär också speciella problem, som
i sin tur får betydelse för möjligheten att uttrycka andra attribut och relationer. Dessa
problem och möjliga lösningar tas upp för sig i det inledande avsnittet av jämförelsen.

5.1.1 Begränsad användning av informationsrika element i Dublin Core

Några av elementen och underelementen i Dublin Core ger möjlighet att förmedla
ganska mycket information. Beskrivning kan, utan att bryta mot det som i Using Dublin
Core kallas för ”best practice”, innehålla all tänkbar information om innehållet i en
resurs, på samma sätt som bibliographic citation per definition ger möjlighet att

86 Hela avsnittet bygger alltså på tabellerna 6.1 till 6.4 (s. [88]-[96]) i Functional requirements for
bibliographic records 1998. Tabell 6.2 är dock felaktig i den utgåva som jag utgått ifrån, där listas
flera attribut för ett uttryck dubbelt medan andra utelämnas helt. Viktningen av de utelämnade
attribut har jag därför hämtat från den norska översättningen, Funksjonskrav til bibliografiske poster:
Sluttrapport 2001.
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förmedla all nödvändig information för att identifiera resursen. Med en sådan
användning av dessa element blir möjligheterna att med Dublin Core uttrycka de attribut
och relationer som krävs för att identifiera och välja verk, uttryck och manifestationer
automatiskt tillräckliga.

Dock är ju ett par grundläggande poänger med Dublin Core att metadata dels ska
struktureras och dels ska vara lätt att skapa.87 Att utnyttja dessa element för
ostrukturerad och/eller omfattande information motsvarar därför inte den förmodade och
förväntade användningen av Dublin Core. Skapandet av en fullständig bibliografisk
referens enligt ISBD är ett exempel på sådana komplicerade katalogiseringsuppgifter
som DCMI försöker erbjuda ett alternativ till. 

Genom att i jämförelsen begränsa användningen av description och bibliographic
citation till vad som kan anses rimligt hoppas jag göra undersökningen mer intressant.
Samtidigt gör detta att jag för varje attribut eller relation från FRBR som dessa element i
princip erbjuder en möjlighet att uttrycka i Dublin Core, måste göra en subjektiv
avvägning om det är en rimlig användning. Denna subjektivitet är ju naturligtvis en
nackdel för jämförelsen, men genom att utgå från så tydliga gränser som möjligt hoppas
jag ändå kunna hålla det på en acceptabel nivå.

Istället för att enbart låta riktlinjerna i Using Dublin Core bestämma vilken typ av
information som elementen och underelementen får respektive inte får användas för, har
jag för dessa två element även valt att betrakta exemplen som normativa. Även om
definitionen och/eller rekommendationen tillåter mer betraktar jag även den
informationsmängd och -nivå som exemplen ger som ett maximum.

I de fall då all den efterfrågade information man eventuellt kunnat uttrycka genom
bibliographic citation även kan uttryckas genom ett separat och tydligare dedikerat
element har jag valt att utelämna bibliographic citation.

5.2 Attribut och relationer från FRBR uttryckta i Dublin Core

5.2.1 De grundläggande relationerna

Ett av de viktigaste resultaten i FRBR är identifierandet av de fyra entiteterna i grupp
ett. Att de grundläggande strukturella relationerna mellan dessa entiteter framgår i de
bibliografiska posterna beskrivs i FRBR som en förutsättning.88 Förhållandet beskrivs
som att data för olika entiteter ska vara länkad till andra entiteter: ”... data pertaining to
an expression are assumed always to be linked to data pertaining to the work realized by
the expression ...”.89

Dublin Cores en-till-en-princip innebär samtidigt att metadata förväntas skapas endast
för enskilda manifestationer. Metadata för olika manifestationer kan sedan länkas till
varandra, eller till respektive manifestation för att visa om informationsobjekten är
innehållsmässigt relaterade.90 Rekommendationerna för Dublin Core ger därmed inget
utrymme för att t.ex. skapa en separat post för ett verk som i sin tur länkar till respektive
är länkad från posterna för manifestationerna. För att förmedla den information som
FRBR kräver måste istället attributen och relationerna för alla de fyra entiteterna ur
grupp ett läggas i samma post.

87 OCLC/NCSA Metadata Workshop Report 1995, avsnitt 1 & 2, samt Hillman 2003, kapitel 1
88 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 87
89 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 99
90 Hillman 2003, avsnitt 1
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De grundläggande relationerna mellan entiteterna är alltså synliga i Dublin Core endast
om man i posten kan urskilja vilket uttryck av vilket verk som finns gestaltat i
manifestationen.

I de tre grupper som DCMES ofta delas in i kan man ana att denna struktur åtminstone
delvis är synlig. En del element tillskrivs innehållet, andra upphov och rättigheter, och
några den specifika instansen eller versionen. Den första gruppen element kan alltså
sägas motsvara verk, men kan innehålla information om uttryck, manifestation och
exemplar, medan den andra gruppen kan beröra olika entiteter. Indelningen är alltså
mycket mindre specifik än de fyra entiteterna i FRBR, och är dessutom inte absolut.

Vissa attribut återkommer för flera entiteter i FRBR – men kan ha olika innehåll. Detta
innebär att Dublin Core för att motsvara FRBR inte bara behöver ge möjlighet att ange
innehållet för attributet, utan även vilken entitet som attributet tillhör. Ett tydligt
exempel är att attributen title of the work och title of the manifestation båda tycks kunna
uttryckas i Dublin Core genom elementet titel, men att Dublin Core i nuvarande form
inte erbjuder något otvetydigt sätt att specificera om det är verkets eller
manifestationens titel som anges. Nedan diskuterar jag detta i kommentarerna till de
attribut och relationer där det är ett problem, medan tabellerna endast visar var det i
Dublin Core finns möjlighet att ange den data som krävs.

En annan svårighet med jämförelsen är att entiteterna manifestation och exemplar
kompliceras i den digitala och nätbaserade miljö Dublin Core är tänkt för. Medan
modellen i FRBR främst fokuserar på och skiljer mellan innehåll och fysisk form, finns
för digitala format en problematik som inte riktigt kommer fram. Det är inte alltid
självklart vilken entitetstyp ett digitalt objekt tillhör som är digitalt och kan reproduceras
exakt utifrån enskilda kopior och existera i olika fysisk form och presenteras på olika
sätt och i olika storlekar. Vad konstituerar i dessa sammanhang en ny manifestation av
ett uttryck, och när är det ”bara” fråga om ett nytt exemplar? Gunilla Jonsson beskriver
problematiken med onlinedokument som ”... a plethora of different and in a way
immanent Manifestations which embody the same Expression”.91 Hon pekar vidare på
att utifrån en grundfil kan användaren genom filter och gränssnitt själv välja form, och
frågar sig om användaren konstruerar ett exemplar eller manifestationer genom den
processen. Kanske är lösningen att som i A common model to support interoperable
metadata, se på exemplar som en manifestation av särskilt stor betydelse.92 I den
fortsatta jämförelsen nedan bortser jag delvis från dessa problem, och skiljer i enlighet
med FRBR mellan de båda entiteterna med avseende på användarbehov och attribut.
Istället problematiserar jag detta utförligare i diskussionen i kapitel 6.

5.2.2 Hitta ett verk

Attribut Element Underelement Schema

Title of the work Titel Alternative -

(Källa) - (URI)

Relation Is Version Of
(Is Format Of)

URI

Title of the
manifestation

Titel Alternative -

Tabell 5.1 - Attribut med hög relevans för att hitta ett verk

91 Jonsson, Gunilla 2002. The basis for a record in major cataloguing codes and the relation to FRBR, s. 3
92 A common model to support interoperable metadata 1999, avsnitt II.b
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De attribut som enligt FRBR är viktiga för att posten ska motsvara användarbehovet att
hitta ett verk är title of the work och title of the manifestation. Tabell 5.1 visar vilka
element i Dublin Core som kan användas för att uttrycka dessa attribut. Dublin Core
erbjuder ju ett element som heter just titel, och det är väl det naturliga valet i båda
fallen. Underelementet alternative ger möjlighet att ange titlar som skiljer sig från den
formella titeln, i Using Dublin Core exemplifierat med översättningar och förkortningar.
I de fall då verkets och manifestationens titel är olika blir det dock problematiskt att
skilja dem åt. Oavsett om man väljer att upprepa titelelementet eller komplettera det
med alternative är denna information inte tillräcklig för att i sig visa vad som är verkets
och vad som är manifestationens titel.

I tabell 5.1 har jag tagit upp två teoretiska möjligheter att försöka komma runt
problemet. Elementet källa är enligt Using Dublin Core tänkt för att visa på en
föregående version som inte passar in i elementet relation, och definitionen talar om en
resurs ur vilken den beskrivna resursen härstammar. Kanske kan relationen mellan ett
verk och en manifestation passa in på de beskrivningarna? De exempel som ges, och
inte minst den betydelse ”resurs” har inom DCMI talar dock emot denna tolkning.

Användningen av elementet relation för att visa på verkets titel verkar mer rimlig.
Definitionen talar även här om att relatera till en annan resurs. Det man anger som
referens kan därmed inte bli verket i sig, utan en manifestation av det eller en
katalogpost över verket. Användningen av schemat URI (Uniform Resource Identifier)
är i sig en indikation på att det relaterade inte är ett verk. I Using Dublin Core
förekommer dock ett exempel som åtminstone ligger i närheten av relationen till ett
verk: En inspelning av Elton Johns Candle in the wind från 1997 relateras till
originalversionen från 1976. Även om instruktionerna talar om att ange referensen
tillräckligt specifikt är det i detta fall inte uppenbart att det är en viss utgåva av en viss
inspelning från detta år som åsyftas, utan snarare verket. Att ange verkets titel som värde
för elementet relation förefaller alltså inte självklart men inte heller orimligt.

Vilket av de båda till synes möjliga underelementen, eller relationstyperna, som bäst
motsvarar manifestationens förhållande till verket kan diskuteras. Is version of ska vara
en innehållsmässig förändring – något som det ju egentligen inte är fråga om när ett
verk gestaltas i en manifestation. Is format of är däremot en förändring i just format,
vilket det inte heller är frågan om eftersom ett verk inte har något format. Fokuset på
förändring är ytterligare ett resultat av Dublin Cores fokus på manifestationer –
relationstyperna verkar främst avsedda för relationer mellan manifestationer av två verk
respektive mellan två manifestationer av samma verk. Utifrån exemplet, där relationen
uppges vara av typen is version of, kan man sluta sig till att det är det mest lämpliga
valet, även om det som är kännetecknande för en manifestation i förhållande till ett verk
är att den är just ett format.
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Relationstyp Element Underelement Schema

Whole/part - Dependent
component

Relation Is Part Of
Has Part
(Requires)

URI

Whole/Part -
Independent component

Relation Is Part Of
Has Part

URI

Ansvarsrelation Upphovsman
(Utgivare)Medarbetare

- -

Ämnesrelation Ämne och nyckelord - LCSH
MeSH
DDC
LCC
UDC

Beskrivning Table Of Contents
Abstract

-

Relation References URI

Täckning Spatial DCMI Point
ISO 3166
DCMI Box
TGN

Temporal DCMI Period
W3C-DTF

Tabell 5.2 - Relationer med hög relevans för att hitta ett verk

I tabell 5.2 finns förslag på hur relationer som ansetts vara viktiga för att hitta ett verk
kan uttryckas i Dublin Core. Relationerna mellan en del och en helhet har likalydande
termer inom FRBR och Dublin Core, och bör därmed inte vålla några problem.
Möjligen saknas ett schema för att tala om vad delen är i förhållande till det stora, då
FRBR även identifierar specifika sådana relationer. FRBR gör också skillnad på delar
som är beroende respektive oberoende av helheten, vilket relationstyperna is part of och
has part i Dublin Core inte gör. Att FRBR skiljer mellan dessa är snarare för att det
påverkar om information om relationen överhuvudtaget anses nödvändig än för att
skillnaden behöver förmedlas i posten, men Dublin Core ger i vilket fall möjligheten
genom att komplettera is part of med requires.

Det som är ansvarsrelationer i FRBR uttrycks inte med elementet relation från Dublin
Core, utan har egna element. I FRBR formuleras ansvarsrelationen för verk som
”created by”, och upphovsman (på engelska creator) verkar därmed vara mest logiskt.
Utgivare är normalt inte aktuellt för verk, men Using Dublin Core rekommenderar att
elementet används för organisationer när det är oklart vilken roll de haft. Medarbetare
rekommenderas i de fall bidraget inte indikerar ett huvudansvar.

När behovet av att visa ämnesrelationer i FRBR exemplifieras med dataelement
hämtade från ISBD, GARE eller GSARE, handlar det om ”subject heading(s) and/or
classification number(s)”93. Detta motsvaras mycket väl av Dublin Cores element ämne
och nyckelord, och DCMI Metadata Terms innehåller även ett antal
klassifikationsscheman för användning med elementet. Utöver detta erbjuder Dublin
Core flera andra element som ger möjlighet att specificera ämnesrelationer, och som i
några fall tydligt visar vilken entitetstyp från FRBR som utgör ämnet. Beskrivning och
dess underelement motsvarar inte FRBR:s förslag lika väl, men men kan indikera en
ämnesrelation om inget nyckelord eller klassifikationskod finns. Orden i beskrivningen
ska enligt Using Dublin Core väljas med hänsyn till att de också ska kunna användas

93 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 100
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som källa för indexering, och kan därmed komma att fungera som nyckelord i en
automatiserad sökning.

Relationstypen references indikerar inte alltid en ämnesrelation, men är användbar om
informationsobjektet behandlar ett annat informationsobjekt – det vill säga har ett annat
verk, uttryck, manifestation eller exemplar som ämne.

Elementet täckning, med underelementen spatial och temporal används för att ange
vilka tidsrymder, geografiska områden, administrationsenhet eller liknande som
behandlas i innehållet. Som komplement till ämne och nyckelord fungerar elementen
utmärkt för ämnesrelationer där ämnet är, eller behandlingen av ämnet begränsas till, en
plats, händelse eller institution.

5.2.3 Identifiera ett verk

Attribut Element Underelement Schema

Title of the work Titel Alternative -

(Källa) - (URI)

Relation Is Version Of
(Is Format Of)

URI

Intended termination (Titel) (Alternative) -

(Resursens identifikator) (Bibliographic citation) -

Coordinates
(cartographic work)

Täckning Spatial DCMI Box

Title of the
manifestation

Titel Alternative -

Numbering (serial) Titel Alternative -

Resursens identifikator Bibliographic citation -

Datum Created
(Available)
Issued

W3C-DTF

Tabell 5.3 - Attribut med hög relevans för att identifiera ett verk

De element som angavs för titeln för verket respektive manifestationen under
användarbehovet att hitta ett verk är naturligtvis de som är aktuella även för att
identifiera det. För att identifiera är möjligen kravet på tydlighet något lägre i fråga om
vilken information som hör till manifestationen och vilken som hör till verket. Här
behöver informationen inte i samma utsträckning utgöra en ingång till posten, eftersom
posten rimligen redan är hittad och nu ”bara” behöver tolkas.

De övriga attributen i tabell 5.3 är däremot nya för användarbehovet att identifiera. Inget
av Dublin Cores element är direkt avsett för det som i FRBR kallas intended
termination. Av de i FRBR föreslagna dataelementen ”frequency statement” och
numrering, som kan indikera om verket är tänkt som avslutat eller fortlöpande, kan
åtminstone numrering i vissa fall ingå i element som titel eller bibliographic citation.

Coordinates motsvaras av elementet täckning och preciseringen spatial. Med angivelse
av schemat DCMI Box blir det också tydligt att det är koordinater det är fråga om.

Numrering efterfrågas även som eget attribut i FRBR och då är naturligtvis de element
som nämndes under intended termination aktuella. Utöver dessa borde datum och ett par
av dess underelement fungera för vissa tidskrifter. Av underelementen förefaller issued
bäst motsvara den numrerande funktionen från tidskrifter, men i elektronisk publicering
kan man tänka sig att created också kan motsvara ett publiceringsdatum. Available kan
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vara aktuellt i undantagsfall, t.ex. för att identifiera resursen innan den är publicerad.
Något sätt att särskilja denna användning av datum från annan finns inte inom Dublin
Core. Man kan alltså inte veta om angivna datum har numrerande funktion, men för
användarbehovet att identifiera ett verk kan det ändå räcka till.

Relationstyp Element Underelement Schema

Whole/part - Dependent
component

Relation Is Part Of
Has Part
(Requires)

URI

Ansvarsrelation Upphovsman
(Utgivare)
Medarbetare

- -

Tabell 5.4 - Relationer med hög relevans för att identifiera ett verk

Lösningar för att uttrycka de båda relationstyper som anges vara väsentliga för att kunna
identifiera ett verk har redan tidigare presenterats i tabell 5.2 och kommenteras under
5.2.2. Möjligen kan man till skillnad från där ta upp bibliographic citation som ett
tänkbart element för att uttrycka ansvarsrelationen, eftersom det här inte behöver
fungera som ingång till posten, men jag utelämnar av tidigare angivna skäl detta element
när det finns dedikerade element som kan återge samma information.

5.2.4 Välja ett verk

Attribut Element Underelement Schema

Title of the work Titel Alternative -

(Källa) - (URI)

Relation Is Version Of
(Is Format Of)

URI

Form of work Beskrivning - -

Typ av resurs - (DCMI Type Vocabulary)

Coordinates
(cartographic work)

Täckning Spatial DCMI Box

Tabell 5.5 - Attribut med hög relevans för att välja ett verk

Två av de tre attributen som anses viktiga för att välja ett verk har diskuterats tidigare,
och förslagen i tabell 5.5 på hur man ska uttrycka dem behöver inte kommenteras
ytterligare för detta användarbehov. 

Möjligheterna att uttrycka attributet form of work i Dublin Core är intressanta.
Exemplen i FRBR, där attributet förklaras som verkets ”class”, är i stil med ”novel,
play, poem, essay, biography” etc. I Using Dublin Core finns för elementet beskrivning
ett exempel på användning som inleds ”Illustrated guide to [...]”.94 Denna användning är
alltså inte enbart en redogörelse för innehållet som ämne utan även dess art eller klass,
och bör innebära att även de exempel som FRBR ger kan uttryckas i elementet.

Det mer specifika elementet typ av resurs påminner annars om det som menas med form
of work. Definitionen talar om ”The nature or genre of the content of the resource”,95 där
främst genre tycks vara synonymt med FRBR:s ”class”. DCMI Type Vocabulary som är
speciellt framtagen för detta element, ger också en kontrollerad vokabulär som påminner
om, men som inte i ett enda fall överensstämmer helt med exemplen i FRBR. Schemat
förefaller snarare spegla aspekten ”nature”. Att schemat inte fungerar för attributet

94 Using Dublin Core 2003, kapitel 4.3
95 DCMI Metadata Terms 2003, avsnitt 2
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påverkar inte möjligheten att använda elementet, men eftersom det är framtaget speciellt
för detta element och rekommenderas som ”best practice” kan det ändå indikera vilket
som är den förväntade användningen.

Relationstyp Element Underelement Schema

Referential successor Relation (Is Required By)
Requires

URI

Referential supplement Relation Requires URI

Referential complement Relation Requires URI

Ansvarsrelation Upphovsman
(Utgivare)
Medarbetare

- -

Ämnesrelation Ämne och nyckelord - LCSH
MeSH
DDC
LCC
UDC

Beskrivning Table Of Contents
Abstract

-

Relation References URI

Täckning Spatial DCMI Point
ISO 3166
DCMI Box
TGN

Temporal DCMI Period
W3C-DTF

Tabell 5.6 - Relationer med hög relevans för att välja ett verk

Några nya relationstyper aktualiseras av det här användarbehovet, vilket framgår av
tabell 5.6. FRBR delar in verk-till-verk-relationer i ”autonomous” och ”referential”, där
de tidigare alltså är eller kan ses som självständiga verk medan de senare inte fungerar
utan det relaterade verket. Det är enbart relationer av det senare slaget som fått hög vikt
för att välja ett verk, och Dublin Core erbjuder möjlighet att uttrycka denna
beroendeställning i relationen requires, som är avsett både för fysiskt och
innehållsmässigt beroende. Däremot saknas i Dublin Core möjlighet att skilja mellan
olika funktioner som den beskrivna resursen har för den relaterade. Requires får därför
stå för såväl referential successor som referential supplement och referential
complement. Möjligen är detta information som skulle kunna ha uttryckts i elementet
beskrivning, men eftersom den användningen inte förekommer i Using Dublin Core
bortser jag från detta.

I fallen supplement och complement är det normalt frågan om en relation mellan ett
självständigt och ett osjälvständigt verk, där relationen bara behöver redovisas åt ena
hållet och från det osjälvständiga verket. För successor kan man dock peka både framåt
och bakåt, del två i en sammanhängande trilogi är ju ”meningslös” utan del ett, men
även utan trean. Här kan man tänka sig två lösningar, där användningen av is required
by i beskrivningen av en tidigare del kan visa på kronologin, medan requires för båda
tydligare tar hänsyn till den logiska nivå där de hör ihop. Det senare förefaller vara den
mest rimliga användningen, men innebär samtidigt sämre möjlighet att uttrycka det
FRBR efterfrågar.

Möjligheten att uttrycka ansvars- och ämnesrelationer är samma här som för att hitta
ett verk, men references och täckning, som för det användarbehovet främst fungerar som
komplement till ämne och nyckelord, fungerar möjligen något bättre för att välja ett
verk eftersom det inte förutsätter att de utgör en ingång till posten.
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5.2.5 Hitta ett uttryck

Attribut Element Underelement Schema

Title of the
manifestation

Titel Alternative -

Tabell 5.7 - Attribut med hög relevans för att hitta ett uttryck

Bland attributen är det, som tabell 5.7 visar, bara manifestationens titel som fått hög
relevans för användarbehovet att hitta ett uttryck. Problematiken med verkets respektive
manifestationens titel aktualiseras således inte, men kvarstår naturligtvis ändå.

Relationstyp Element Underelement Schema

Whole/part - Dependent
component

Relation Is Part Of
Has Part
(Requires)

URI

Whole/Part -
Independent component

Relation Is Part Of
Has Part

URI

Ansvarsrelation Upphovsman
(Utgivare)
Medarbetare

- -

Tabell 5.8 - Relationer med hög relevans för att hitta ett uttryck

Tabell 5.8 visar att de relationstyper som är relevanta för att hitta ett uttryck är nära nog
samma som för att hitta ett verk. Även om relationerna mellan helhet och del här gäller
entiteten uttryck är det samma problematik som diskuterades under 5.2.2.
Ansvarsrelationen som ska anges gäller innehållet, inte vem som ansvarar för
förverkligandet, och fungerar därmed också på motsvarande sätt som för verket.96 

96 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 92. Sist i tabell 6.2 står det ”And
persons/corporate bodies responsible for content”. I tabell 7.4, där man för de prioriterade
användarbehoven relaterar attributen till dataelement anger man dock krav på information om vem
som ansvarar för uttrycket. Det är därmed något oklart hur man ska tolka detta.
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5.2.6 Identifiera ett uttryck

Attribut Element Underelement Schema

Form of expression Typ av resurs - DCMI Type Vocabulary

Language of expression Språk - ISO 639-2
RFC 3066

Other distinguishing
characteristics

Titel Alternative -

Resursens identifikator Bibliographic citation -

(Beskrivning) - -

Expected frequency of
issue (serial)

- - -

Type of score (musical
notation)

Typ av resurs - -

(Relation) (Conforms To)

Medium of performance
(Musical notation or
recorded sound)

(Titel) (Alternative) -

Beskrivning - -

Title of the
manifestation

Titel Alternative -

Statement of
responsibility

Upphovsman
(Utgivare)
Medarbetare

- -

Resursens identifikator Bibliographic citation -

 Edition/issue
designation

Relation Is Version Of
Has Version
Is Replaced By
Replaces
Is Format Of
Has Format

URI

Resursens identifikator Bibliographic citation -

Numbering (serial) Titel Alternative -

Resursens identifikator Bibliographic citation -

Datum Created
(Available)
Issued

W3C-DTF

Tabell 5.9 - Attribut med hög relevans för att identifiera ett uttryck

Bland de attribut som är relevanta för att identifiera ett uttryck, och som presenteras i
tabell 5.9, har titel of the manifestation och numbering diskuterats tidigare. Båda dessa
är attribut till entiteten manifestation, och möjligheterna att uttrycka dem är därmed inte
annorlunda för uttryck än för verk.

För form of expression fungerar elementet typ av resurs bra, precis som det gjorde för
form of work (se 5.2.4). Schemat DCMI Type Vocabulary gör det än mer användbart för
detta attribut, även om alla exempel i FRBR inte ryms i schemat är
överensstämmelserna flera. 

Attributet language har sin omedelbara motsvarighet i elementet språk, och är därmed
oproblematiskt.

Other distinguishing characteristics är en ganska öppen beskrivning, exemplen i FRBR
är namn på olika engelskspråkiga biblar eller versionsnummer, och föreslår tillägg till
uniform titel eller en not som lämpliga dataelement. Titel eller alternative ger väl
möjlighet till det förstnämnda, medan versionsnummer inte har något separat element.
Det är dock information som typiskt kan finnas med i bibliographic citation. Man kan
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tänka sig att även elementet beskrivning kan innehålla den här informationen på ett sätt
som motsvarar FRBR:s förslag om en not.

Även om Dublin Core erbjuder många möjligheter att knyta objekten till datum, och
genom DCMI Period även ett tidsintervall, finns inget enkelt sätt att ange den
periodicitet som FRBR efterfrågar i expected frequency of issue. För vissa tidskrifter
kan informationen återfinnas i titeln och därmed föras in i det elementet, men det är
inget man kan tillämpa generellt. Möjligen är beskrivning användbart även här, men de
exempel jag utgår ifrån visar inte på denna möjlighet.

För type of score är typ av resurs åter användbart, men här erbjuder inte DCMI Type
Vocabulary några användbara termer. I den mån man kan tala om olika ”standarder” för
musiknotation kanske även relationstypen conforms to skulle fungera. 

Det man efterfrågar i FRBR är medium of performance, alltså den instrumentella
uppsättningen för uttrycket, vilket man betonar inte nödvändigtvis är samma som det
verket ursprungligen avsågs för. En uniform titel i elementet titel är alltså inte tillräcklig,
utan endast om det utöver detta finns ett tillägg om arrangemanget. Beskrivning är som
ofta ett möjliga element, och att ange denna information där verkar relativt rimligt.

De möjliga fälten för statement of responsibility är samma som för ansvarsrelationer.
Det finns dock inget tydligt sätt att skilja mellan dessa två, men den faktiska
ansvarsrelationen behöver inte nödvändigtvis vara den som angivits i manifestationen.97

Möjligen är detta ett tillfälle när användningen av bibliographic citation kan vara
motiverad, då den information om upphov som man anger i en sådan citering normalt är
tagen från manifestationen.

Medan den information FRBR efterfrågar för edition/issue designation är distinkta
namn på och en identifierbar ordning mellan olika utgåvor av samma intellektuella
innehåll, ger Dublin Core enbart möjlighet att länka de olika utgåvorna till varandra
genom en rad relationstyper. Även om de specificerade relationstyperna visar på
ordningen mellan två objekt är de inte tillräckliga för att avgöra om alla objekt som
länkar till ett gemensamt ursprungligt objekt med samma relationstyp verkligen är
samma utgåva. Vid användning av bibliographic citation är detta information som klart
kan förekomma där.

Relationstyp Element Underelement Schema

Whole/part - Dependent
component

Relation Is Part Of
Has Part
(Requires)

URI

Ansvarsrelation Upphovsman
(Utgivare)
Medarbetare

- -

Tabell 5.10 - Relationer med hög relevans för att identifiera ett uttryck

Båda de relationstyper som finns angivna i tabell 5.10 var aktuella även för att hitta ett
uttryck, och möjligheterna skiljer sig inte när det handlar om att identifiera.

97 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 41
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5.2.7 Välja ett uttryck

Attribut Element Underelement Schema

Form of expression Typ av resurs - DCMI Type Vocabulary

Language of expression Språk - ISO 639-2
RFC 3066

Other distinguishing
characteristics

Titel Alternative -

Resursens identifikator Bibliographic citation -

(Beskrivning) - -

Use restrictions on the
expression

Hantering av rättigheter Access Rights -

Expected frequency of
issue (serial)

- - -

Type of score (musical
notation)

Typ av resurs - -

(Relation) (Conforms To)

Medium of performance
(Musical notation or
recorded sound)

(Titel) (Alternative) -

Beskrivning - -

Scale (Cartographic
image/object)

Format Extent -

(Beskrivning) - -

Statement of
responsibility

Upphovsman
(Utgivare)
Medarbetare

- -

Resursens identifikator Bibliographic citation -

Edition/issue
designation

Relation Is Version Of
Has Version
Is Replaced By
Replaces
Is Format Of
Has Format

URI

Resursens identifikator Bibliographic citation -

Tabell 5.11 - Attribut med hög relevans för att välja ett uttryck

Det är i stor utsträckning samma attribut som är aktuella för att välja ett uttryck som för
att identifiera det, och de gemensamma attributen diskuteras inte vidare här.

Use restrictions on the expression som finns med i tabell 5.11 är dock nytt, och har sin
motsvarighet i Dublin Core-elementet hantering av rättigheter och underelementet
access rights. Exemplet i FRBR talar om endast om en ”note”, så Dublin Cores
möjligheter till förfining av elementet förefaller mer än tillräckligt.

Scale (för kartografiska bilder eller objekt) är det enda andra nya attributet. Format är
väl det element som kommer närmast, preciserat av underelementet extent som är till för
mått eller tidsangivelser. Det finns en dock en tveksamhet här, eftersom definitionen för
format talar om manifestationens fysiska eller digitala form. Skala för en karta är
därmed ett gränsfall, det är inte självklart om det är en egenskap hos innehållet i
informationsobjektet eller en aspekt av dess format. 

Det som skiljer två kartor över samma geografiska område men med olika skala åt är ju
inte innehållet utan just något i formatet? Betraktar man skala som en innehållsmässig
aspekt är det snarare beskrivning som kan komma ifråga.

45



Relationstyp Element Underelement Schema

Revision Relation Is Version Of
Has Version
Is Replaced By
Replaces

URI

Arrangement (music) Relation Is Version Of
Has Version

URI

Translation Relation Is Version Of
Has Version

URI

(Språk) ISO 639-2
RFC 3066

Referential successor
(Verk/Uttryck)

Relation (Is Required By)
Requires

URI

Referential supplement
(Verk/Uttryck)

Relation Requires URI

Referential complement
(Verk/Uttryck)

Relation Requires URI

Ansvarsrelation Upphovsman
(Utgivare)
Medarbetare

- -

Tabell 5.12 - Relationer med hög relevans för att välja ett uttryck

Tre av relationstyperna i tabell 5.12 som alltså har hög relevans för att välja ett uttryck
har inte förekommit för något av de användarbehov som hittills diskuterats. För
revision, arrangement och translation gäller att de alla tre ryms i Dublin Cores
relationstyper is version of respektive has version, men att det inte finns något entydigt
sätt att särskilja de tre relationerna. I de fall då en revision ersätter en tidigare version
finns dock replaces respektive is replaced by. Om man behöver tydliggöra vilken av
relationstyperna från FRBR det är frågan om är beskrivning en möjlig utväg. För
translation kan man även tänka sig att attributet språk tjänar till att indikera relationens
art, men det förutsätter att språket för den relaterade resursen också är känt, liksom
vilken av resurserna som är den ursprungliga.

Successor, supplement och complement kan här inte bara relatera uttrycket till ett annat
uttryck, utan även till ett verk. Det finns dock inget givet sätt att skilja på om elementet i
Dublin Core pekar på ett verk eller ett uttryck; en problematik som liknar den med titel
för verk respektive manifestation.

Problematiken med ansvarsrelationer är inte annorlunda här än vad som diskuterats i
5.2.2 och 5.2.5.

5.2.8 Hitta en manifestation

Attribut Element Underelement Schema

Title of the
manifestation

Titel Alternative

Manifestation identifier Resursens identifikator - URI

Bibliographic citation -

Tabell 5.13 - Attribut med hög relevans för att hitta en manifestation

För användarbehovet att hitta en manifestation får endast två attribut hög relevans (se
tabell 5.13). I de flesta fall är det ju verket eller uttrycket som förverkligas respektive
gestaltas i manifestationen som användaren behöver hitta – något som man tagit fasta på
i formuleringen av de funktionella kraven.
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Inget av de båda attributen vållar några problem sett till bara detta användarbehov, men
fortfarande saknas ett sätt att visa vilken FRBR-entitet elementet titel syftar på.

Manifestation identifier motsvaras närmast exakt av elementet resursens identifikator,
och det är naturligtvis som sådan underelementet bibliographic citation främst är
avsedd.

5.2.9 Identifiera en manifestation

Attribut Element Underelement Schema

Title of the
manifestation

Titel Alternative

Statement of
responsibility

Upphovsman
(Utgivare)
Medarbetare

- -

Resursens identifikator Bibliographic citation -

Edition/issue
designation

Relation Is Version Of
Has Version
Is Replaced By
Replaces
Is Format Of
Has Format

URI

Resursens identifikator Bibliographic citation -

Publisher/distributor Utgivare - -

Date of
publication/distribution

Datum Created
Available
Issued
Modified

W3C-DTF

Series statement Titel Alternative -

Relation Is Part Of URI

Form of carrier Format - IMT

Medium -

Manifestation identifier Resursens identifikator - URI

Bibliographic citation -

Foliation (hand-printed
book)

Format - -

Collation (hand-printed
book)

Format - -

Numbering (serial) Titel Alternative -

Resursens identifikator Bibliographic citation -

Date Created
(Available)
Issued

W3C-DTF

Tabell 5.14 - Attribut med hög relevans för att identifiera en manifestation

Flera av attributen med hög relevans för att identifiera en manifestation är samma som
för att identifiera ett uttryck , och de tre första attributen i tabell 5.14 diskuteras inte
vidare här.

Attributet publisher motsvaras av den normala användningen av elementet utgivare,
som alltså i Dublin Core även kan tolkas som en upphovsuppgift. (Se 5.2.2.)

De datum som behöver uttryckas är enligt FRBR publicerings- och/eller
distributionsdatum. De har sin motsvarighet främst i issued eller available, båda
underelement till datum. Ändå är även underelementen created och modified medtagna
då skillnaden mellan att skapa, ändra och publicera är flytande i en digital miljö.
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Series statement har ingen självklar plats inom en DC-post. Om informationsresursen är
känd under seriens namn kan titel respektive alternative vara aktuellt, men det är kanske
inte det vanligaste. Förhållandet till serien är i princip en del/helhets-relation, och det
verkar därför rimligt att ange med relation eller is part of. De krav på data för attributet
som FRBR sätter upp är dock ganska omfattande (seriens titel, eventuell parallelltitel,
upphov och nummer)98 och gör det svårt att tydligt återge allt som ett värde i elementet.
Vill man å andra sidan hänvisa till en separat post, där de önskade dataelementen anges,
berör man återigen problemet om vilka entiteter Dublin Core kan beskriva. Serien kan
bara beskrivas genom Dublin Core i egenskap av manifestation, medan en serie i
realiteten bör kunna gestaltas i flera skilda manifestationer, där varje del ändå är
relaterade till samma serie. Användningen av relation för series statement löser inte
heller problemet att ange informationsobjektets nummer inom serien.

Form of carrier specificeras i FRBR till den sorts material som manifestationens
”physical carrier” tillhör, och exemplifierar med ”sound cassette, videodisc, microfilm
cartridge, transparency, etc.”.99 Dublin Core är ju å andra sidan främst ämnad för digitala
informationsobjekt som distribueras via nätverk, och som ju i princip kan lagras på t.ex.
både kassett och disk. Elementet format har följaktligen utformats för sådana objekt och
ger vid sidan av fysisk form möjlighet att ange digitala format, inte minst genom det
föreslagna schemat. För den betydelse som FRBR lägger i attributet finns ett ungefärligt
motsvarande underelement i medium, där t.ex. DVD eller ”skulptur” kan anges. Using
Dublin Core förklarar dock att detta underelement bara ska användas om resursen
endast finns i fysisk form och inte också i digital.

Foliation och collation, som båda berör handtryckta böcker, är av samma anledning
förmodligen ganska ovanliga i samband med Dublin Core, men bör i de fall där
informationen behövs kunna uttryckas i format.

Numbering kan som tidigare påpekats inte anges i något eget element, men bland annat i
vissa fall framkomma i datum om numreringen utgår från publikationsdatum. Vad som
tidigare inte kommenterats, men som kan vara intressant vid en jämförelse med
förslagen för att uttrycka attributet date of publication, är att underelementet modified
knappas är rimligt att använda för numrering även om det kan vara intressant för att veta
när resursen är publicerad.

98 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 104
99 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 43
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5.2.10 Välja en manifestation

Attribut Element Underelement Schema

Statement of
responsibility

Upphovsman
(Utgivare)
Medarbetare

- -

Resursens identifikator Bibliographic citation -

Edition/issue
designation

Relation Is Version Of
Has Version
Is Replaced By
Replaces
Is Format Of
Has Format

URI

Resursens identifikator Bibliographic citation -

Date of
publication/distribution

Datum Created
Available
Issued
Modified

W3C-DTF

Form of carrier Format - IMT

Medium -

Reduction ratio
(microform)

Format Extent -

Presentation format
(visual presentation)

Format - IMT

Extent
Medium

-

System requirements
(electronic resource)

(Format) - (IMT)

(Extent) -

Relation Requires URI

Tabell 5.15 - Attribut med hög relevans för att välja en manifestation

De flesta attributen aktuella för att välja en manifestation är gemensamma med
användarbehovet att identifiera manifestationen, och har tidigare diskuterats. I slutet på
tabell 5.15 finns dock några undantag.

Reduction ratio kan i princip hanteras på samma sätt som skala för en karta, och kan
således uttryckas i format/extent. Här är det också något tydligare att det är fråga om en
egenskap i format snarare än innehåll.

Presentation format anges i FRBR vara till för ”visual projection”, med förslag som
”wide screen, Beta, VHS”.100 Det är oklart i vilken grad denna information är
annorlunda från den som Dublin Core erbjuder möjlighet att ange i format och
underelementen extent och medium. Själva attributet är väl en yttring i FRBR av att man
även i nationalbibliografier har en problematik med digitala objekt, eller objekt som på
samma sätt har flera presentationsmöjligheter utifrån en manifestation.

Information om system requirements har ett par möjliga platser i en Dublin Core post.
Using Dublin Core anger tydligt att relation/requires kan och bör användas både för
logiska och fysiska krav. Samtidigt kan vissa sådana krav framgå genom format och
extent. Schemat IMT (Internet Media Type), som kan användas för elementet format, är
ett sätt att kommunicera formatet på ett sätt som t.ex. gör det möjligt att automatiskt
kontrollera förekomsten av en lämplig ”avkodare”.

100 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 48
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5.2.11 Få tillgång till en manifestation

Attribut Element Underelement Schema

Title of the
manifestation

Titel Alternative -

Statement of
responsibility

Upphovsman
(Utgivare)
Medarbetare

- -

Resursens identifikator Bibliographic citation -

Edition/issue designation Relation Is Version Of
Has Version
Is Replaced By
Replaces
Is Format Of
Has Format

URI

Resursens identifikator Bibliographic citation -

Place of
publication/distribution

(Utgivare) - -

Resursens identifikator Bibliographic citation -

Publisher/distributor Utgivare - -

Date of
publication/distribution

Datum Created
Available
Issued
Modified

W3C-DTF

Series statement Titel Alternative -

Relation Is Part Of URI

Manifestation identifier Resursens identifikator - URI

Bibliographic citation -

Foliation (hand-printed
book)

Format - -

Collation (hand-printed
book)

Format - -

Numbering (serial) Titel Alternative -

Resursens identifikator Bibliographic citation -

Datum Created
(Available)
Issued

W3C-DTF

Mode of access (remote
access electronic
resource)

Resurens identifikator - URI

Format - IMT

Access address (remote
access electronic
resource)

Resursens identifikator - URI

Tabell 5.16 - Attribut med hög relevans för att få tillgång till en manifestation

Även användarbehovet att få tillgång till har en lång lista av attribut med hög relevans,
synliga i tabell 5.16, men där bara några få tas upp för första gången och behöver
kommenteras. Place of publication är ett attribut som Dublin Core saknar ett speciellt
element för, och även om informationen kan ingå i publisher gör dumb-down-principen
att den inte kan förekomma separat i en upprepning av elementet utan på något sätt
måste kopplas till personen eller institutionen som anges. Informationen kan definitivt
ingå om bibliographic citation används.

Mode of access handlar om åtkomst av elektroniska resurser, och datakravet begränsas
till en not om detta. Elementet resursens identifikator innehåller för sådana resurser ofta
denna information, som t.ex. vilket överföringsprotokoll som används, men normalt inte
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i utskriven text utan i någon form av kod. Format, med schemat IMT, kan eventuellt
också ses som ett sätt att förklara hur man kommer åt resursen eftersom IMT bland
annat innehåller termer för ”access types”. Någon naturlig plats för att som förslaget i
FRBR ange detta i utskrivna termer finns inte i Dublin Core.

Access adress motsvaras mer direkt av det som normalt anges i resursens identifikator
med schemat URI.

5.2.12 Hitta respektive identifiera ett exemplar

Attribut Element Underelement Schema

Item identifier Resursens identifikator - URI

Tabell 5.17 - Attribut med hög relevans för att hitta och för att identifiera ett exemplar

Samma attribut var ensamt om att i FRBR få hög vikt för att användarbehoven att hitta
och identifiera ett exemplar. Därför har dessa användarbehov slagits ihop under en
gemensam rubrik och attributet presenteras i tabell 5.17. 

Liksom för manifestationen kan man ange exemplarets ”identifier” i elementet
Resursens identifikator. Utifrån resonemanget om vad som är manifestation och vad
som är exemplar när det handlar om digitala och nätbaserade resurser kan man diskutera
om detta egentligen är samma sak. Kanske kan s.k. speglar (mirrors) vara enskilda
exemplar av samma resurs. Problemet ligger i att när originalet uppdateras har man
plötsligt olika verk eller uttryck eller åtminstone olika manifestationer på de olika
speglarna.

5.2.13 Få tillgång till ett exemplar

Attribut Element Underelement Schema

Item identifier Resursens identifikator - URI

Access restrictions on
the item

Hantering av rättigheter Access Rights -

Tabell 5.18 - Attribut med hög relevans för att få tillgång till ett exemplar

Tabell 5.18, med attributen som är viktiga för att få tillgång till ett exemplar, innehåller
utöver item identifier även access restrictions on the item. Attributet har sin
motsvarighet i Dublin Core genom elementet hantering av rättigheter med
underelementet access rights. Även här kan man diskutera huruvida tillgången till en
nätbaserad resurs är tillgången till ett exemplar eller en manifestation. 

51



6 Analys av jämförelsen
I detta avsnitt summeras och analyseras resultatet från föregående kapitel. Jag börjar
med en allmän kommentar om hur jämförelsen utföll och försöker också identifiera och
gruppera problem. Därefter studerar jag de olika användarbehoven och försöker avgöra
om det finns skillnader mellan hur bra Dublin Core motsvarar kraven för dem. Sedan
går jag in lite djupare på de problemtyper jag identifierat, för att i slutet av avsnittet
summera analysen av jämförelsen.

6.1 Överensstämmelse med problem

En genomläsning av tabellerna i jämförelsen ovan ger intrycket att det finns en plats i
Dublin Core för i stort sett alla attribut och relationer från FRBR som getts hög relevans
för något av användarbehoven, och man skulle därav kunna dra slutsatsen att
överensstämmelsen mellan ramverket och metadatastandarden är nära nog total. Tittar
man närmare på det kan man dock se att det finns ett antal problem, varav några
återkommer för flera användarbehov och entiteter.

Ett sådant problem är den redan från början identifierade spänningen mellan FRBR:s
uppdelning av informationsobjektens olika aspekter i fyra inbördes relaterade entiteter,
och Dublin Cores ”one-to-one”-princip, som begränsar möjligheterna att såväl separera
dessa entiteter från varandra som att länka mellan dem. Ett annat är att informationen
ibland kan uttryckas genom flera olika element, eller att samma element kan användas
för olika sorters information – vilket i båda fallen kan leda till svårigheter i att tolka
informationen.

Vissa problem kan kanske härledas till att Dublin Core är framtaget främst för digitalt
publicerat material, medan detta i FRBR snarare ses som ett specialfall, och innebär att
Dublin Core saknar naturliga sätt att uttrycka viss information men erbjuder mer än
tillräckliga möjligheter för annan data. Skillnader i definitioner och funktioner kan
också göra att vad som ser ut att vara en lyckad lösning inte är helt självklar.

6.2 Resultatet utifrån användarbehoven

En av avsikterna med att strukturera jämförelsen genom att dela upp den på de olika
användarbehoven för de olika entiteterna var att kunna utläsa om Dublin Cores
möjligheter att motsvara kraven skiljer sig mellan behoven. I detta avsnitt kommer jag
försöka summera detta genom att kommentera överensstämmelserna användarbehov för
användarbehov.

6.2.1 Dublin Core och användarbehovet att hitta

Användarbehovet att hitta de olika entiteterna skiljer sig från de andra användarbehoven
med avseende på hur man kan komma åt den information som finns i posterna. Utifrån
en formulerad sökfråga ska man få fram de poster som motsvarar frågan. FRBR ställer i
detta avseende relativt låga krav, de attribut och relationer som krävs är sådana som
traditionellt använts för att hitta posten även i en icke-automatiserad katalog. Ett
begränsat antal attribut och relationer har därför valts ut för att fungera som ”ingångar”
eller uppslag för posten. I en automatiserad katalog tänker man sig dock att även andra
attribut och relationer kan användas, något som rimligen ofta bör vara aktuellt för de
sammanhang Dublin Core är tänkt för.

I Dublin Core finns möjlighet att på något sätt uttrycka alla de attribut och relationer
som FRBR anger som viktiga för att hitta de olika entiteterna. Men det finns lite
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svårigheter, delvis eftersom det inte är möjligt att skilja mellan titel för verk och
manifestation och delvis eftersom ämnesrelationerna finns spridda över flera element.
Detta påverkar möjligheterna att hitta ett verk respektive en manifestation, då det gör det
svårare att rikta sökningen mot rätt fält. 

6.2.2 Dublin Core och användarbehovet att identifiera

För användarbehovet att identifiera de olika entiteterna handlar det istället om att
använda den data som sökningen gett för att skilja mellan olika verk, uttryck,
manifestationer och exemplar. Det är alltså frågan om att jämföra information från ett
begränsat antal poster, och även om det beroende på sökningens art och mängden objekt
i katalogen kan vara en stor mängd även här finns åtminstone en möjlighet att
”manuellt” söka efter informationen i de olika posterna. Behovet att avgränsa sig till ett
specifikt element är alltså mindre.

Problemen är dock fler för detta användarbehov, och berör alla entitetstyper utom
exemplar. Utöver det för detta användarbehov något mindre allvarliga problemet att
skilja ut verkets respektive manifestationens titel finns åtskilliga attribut som inte alltid
kan uttryckas helt i Dublin Core. Flera av dem är relaterade till seriella publikationer,
som intended termination, expected frequency of issue och numbering, men problem
finns även att ange utgåva och serietillhörighet. Speciellt svårigheten att uttrycka
edition/issue designation förefaller vara en allvarlig brist i Dublin Cores möjligheter att
möta användarbehovet.

6.2.3 Dublin Core och användarbehovet att välja

Användarbehovet att välja mellan olika entiteter av respektive typ ska också ses utifrån
erhållen information om ett antal objekt. Därför innebär ämnesrelationernas uppdelning
på ett antal element inte något större problem här. Flera av de övriga relationstyperna
som behöver uttryckas blir dock något mindre specifika i Dublin Core än hur de
formuleras i FRBR. Det blir därför svårt att utifrån informationen i relationselementet
avgöra på vilket sätt den relaterade versionen skiljer sig från den beskrivna, om det är en
översättning eller en omarbetning, eller på vilket sätt den relaterade resursen kräver eller
krävs för den beskrivna. Om metadata finns även för den relaterade resursen kan dock
en del av denna information framgå, t.ex. om den har ett annat språk, genom att
användaren med hjälp av den angivna relationen kan navigera till denna beskrivning.

Även för att välja mellan uttryck och manifestationer är svårigheterna att uttrycka
information om utgåvan genom Dublin Core ett hinder.

6.2.4 Dublin Core och användarbehovet att få tillgång till

Det fjärde användarbehovet, att få tillgång till entiteten, är inte aktuellt för
entitetstyperna verk och uttryck – det är ju bara genom att de gestaltas i en manifestation
(som i sin tur representeras av ett antal exemplar) som de existerar som fysiska eller
digitala objekt. Det handlar alltså om att den data man får om resursen ska vara
tillräcklig för att förvärva eller på annat sätt komma åt ett exemplar av en viss
manifestation.

Liksom för flera andra användarbehov är det största problemet att edition och
numbering saknar given plats i Dublin Core. Även attributet place of publication är
problematiskt att ange.
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6.2.5 Skillnader mellan användarbehoven

Det användarbehov Dublin Core förefaller möta upp bäst är användarbehovet att hitta de
olika entiteterna. Problemen där är av annan art än för de andra användarbehoven, alla
attribut och relationer kan uttryckas, bristerna ligger för vissa attribut i möjligheterna att
rikta sökningen mot enbart det element som motsvarar sökfrågan, medan det för andra
tvärtom är svårt att veta vilka element sökningen bör riktas mot. Resultatet bör i det
första fallet bli bristande precision i sökningarna, medan det i andra fallet bör innebära
att man riskerar att missa intressanta objekt.

Problemen för de andra användarbehoven är i flera fall allvarligare, eftersom
informationen som efterfrågas inte alltid kan uttryckas i Dublin Core. Det gäller särskilt
för seriella publikationer, men även för olika versioner av andra informationsobjekt.

6.3 Problemtyper och orsaker till problem

I detta avsnitt kommer jag att mer ingående kommentera och diskutera de enskilda
problemtyper och -orsaker som jag nämnde i överblicken. Många av problemen
överlappar varandra och de kategorier jag delar in dem i är inte exklusiva eller
uttömmande, men jag har valt att gruppera dem på detta sätt för att lyfta fram aspekter
som jag tycker är viktiga för diskussionen.

6.3.1 Svårigheter att uttrycka de grundläggande relationerna

Problemet med att uttrycka de grundläggande relationerna togs upp i början av
jämförelsen. Eftersom one-to-one principen gör att endast manifestationer bör beskrivas
genom Dublin Core måste man utifrån dessa poster kunna urskilja verk, uttryck och
kanske även exemplar.

Detta låter sig inte göras helt och hållet. Den information som identifierar de olika
entiteterna kan visserligen till större delen uttryckas i något eller några av elementen.
För vissa attribut, som title of work och title of manifestation blir det problem att se
vilken information som gäller vilken entitet eftersom den kan återfinnas i samma
element, ett problem som jag återkommer till nedan.

I vissa fall har jag föreslagit lösningar där relationer mellan entiteter kan tydliggöras
genom att använda Dublin Cores möjligheter att länka olika manifestationer till
varandra. Trots en-till-en-principen ger exempel i Using Dublin Core indikationer på att
det är acceptabelt att använda denna möjlighet även när den relation som ska tydliggöras
är en relation till ett verk eller uttryck.

Oavsett vilket av de föreslagna elementen man väljer måste man på något sätt, som inte
ryms inom det jag valt att betrakta som standarden Dublin Core, ange hur man särskiljer
den information som handlar om verk från den som handlar om manifestation. Såväl
alternativa titlar som relationer som länkar till versioner kan annars ha andra uppgifter.

Ytterligare ett problem uppstår när det attribut som behöver uttryckas genom ett element
består av flera delar som skulle kunna uttryckas i en egen post. Series statement uttryckt
genom Relation/Is Part Of är ett sådant exempel.

Generellt krävs det nog tillämpningsprofiler, auktoritetsposter eller andra kontrollerade
vokabulärer för att tydligt kunna visa hur en specifik användning av elementen i Dublin
Core ska tolkas för att den här aspekten av FRBR ska framgå. Alternativet är att man
frångår en-till-en-principen och skapar separata men länkade poster på de olika
abstraktionsnivåerna.
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6.3.2 Problem med informationens plats i posten

Jämförelsen i kapitel 5 visade att de flesta attribut och relationer från FRBR var för sig
på något sätt kunde uttryckas i de olika elementen från Dublin Core. Men det kan bli
mer problematiskt om man ser till hela poster där många attribut och relationer ska
uttryckas samtidigt. Varje enskilt attribut eller relation motsvaras inte av ett unikt och
enskilt element i Dublin Core.

Tittar man närmare på det kan man identifiera åtminstone fyra olika situationer där
överensstämmelsen ser annorlunda ut. Det kan handla om

• att flera attribut och/eller relationer kan uttryckas i samma instans av ett element,

• att flera attribut och/eller relationer kan uttryckas i olika instanser av ett element,

• att ett attribut eller en relation kan uttryckas endast genom att använda flera olika
element,

• eller att ett attribut eller en relation endast i vissa fall eller endast delvis kan uttryckas
i ett element.

Det förekommer också kombinationer av dessa situationer.

6.3.2.1 Flera attribut i samma instans av ett element

Den första situationen berördes i inledningen till jämförelsen. Beskrivning och
framförallt bibliographic citation är element som kan innehålla väldigt mycket
information, men även i elementet titel kan ibland flera attribut återfinnas. I en och
samma instans av bibliographic citation kan så vitt skilda attribut som numbering,
statement of responsibility, och place of publication/distribution anges, och man kan
tänka sig att titel utöver title of work respektive title of manifestation i vissa fall även
kan innehålla t.ex. numbering.

Utöver problemet med att skapa informationsrika element, kan det också innebära ett
problem hur användbar informationen blir. Om attributen endast är en del av innehållet i
elementet försämras t.ex. möjligheterna att göra en riktad sökning efter attributet.
Kraven i FRBR på vilka element som ska fungera för att hitta en entitet är visserligen
anpassade efter en icke-automatiserad miljö och därför lägre ställda, men i en digital
katalog är det en klar begränsning. För andra användarbehov än att hitta de olika
entiteterna är problemen inte lika stora. En del av de berörda attributen och relationerna
är sådana att de kan utläsas när man har posten framför sig.

6.3.2.2 Flera attribut i olika instanser av samma element

Närliggande är problemet när flera attribut eller relationer kan uttryckas i samma
element, men inte i samma instans. Att elementen i Dublin Core är repeterbara gör att
det inte hindrar möjligheten att uttrycka dessa attribut och relationer, men även här kan
möjligheterna att använda informationen minska. Ett exempel är redan nämnt i avsnittet
om de grundläggande relationerna, där titel eller alternative kan användas för både
manifestationens och verkets titel, och till det kan man kanske lägga series statement,
men där det inte framgår vilken instans av elementet som innehåller vilken information.
Format är ett av de element för vilket det i Using Dublin Core tydligast exemplifieras
hur det är tänkt att kunna repeteras för att uttrycka många olika aspekter, men som
därför också blir svårtolkat och gör att sökningar förlorar i precision.

Ett annat exempel är elementet hantering av rättigheter. Tillsammans med
underelementet access rights är det tänkbart för att visa på restriktioner för användning

55



av både uttryck (tabell 5.11) och exemplar (tabell 5.18), men inte heller här framgår det
vilken entitet det gäller. För elementet typ av resurs som kan användas för både form of
work, form of expression och type of score borde däremot innehållet kunna visa vilken
entitet det berör.

Det element där problemet tydligast kommer till uttryck är relation. Som grundelement
är det möjligt att använda elementet till en mängd olika attribut och relationer från
FRBR, men det blir alltså omöjligt att skilja mellan dem om det inte avslöjas av
elementets innehåll. Använder man kvalificerad Dublin Core löser man en del av
problemen men inte alla. Underelementet is part of kan ju t.ex. användas för helhet/del-
relationer och för serietillhörighet, på samma sätt som requires kan fungera både
relationer av typen ”referential” och för attributet system requirements.

Resultatet blir även här att informationen visserligen kan uttryckas i Dublin Core, men
att det blir svårare t.ex. rikta sökningar mot ett visst attribut. I fallet relation med
underelement kan det också innebära att det överhuvudtaget blir svårt att tolka
informationen, oavsett aktuellt användarbehov.

6.3.2.3 Ett attribut i flera olika element

I en del fall kan den data som FRBR kräver uttryckas i flera olika element i Dublin
Core. Dumb-down-principen gör att det gäller all användning av underelement – då ska
ju även grundelementet kunna användas. Det gäller också ansvarsrelationer där
informationen kan vara uppdelad på elementen upphovsman, medarbetare och även
utgivare, liksom en del attribut där datum ska uttryckas, då informationen kan återges i
flera olika underelement till datum.

I en tillämpning av Dublin Core där man vill komma åt dessa attribut och relationer
behöver dock just dessa exempel inte utgöra speciellt stora problem. De erbjuder alla
någon form av logisk turordning när man söker efter informationen. Vill man rikta
sökningen mot ett specifikt underelement går det ju bra, att okvalificerad Dublin Core
gör sökningen mindre precis ligger ju i dess natur, och vill man söka efter en person
eller institution som ansvarar för en resurs är elementen enligt Using Dublin Core i detta
hänseende tydligt rangordnade. Även i fallet datum finns det ofta en logisk ordning att
utgå ifrån.

Det finns dock mer problematiska exempel. Det som i FRBR beskrivs som
ämnesrelationer kan i Dublin Core finnas uttryckt i fyra av grundelementen, och i några
olika underelement därtill (se t.ex. tabell 5.2). Medan elementet ämne och nyckelord
förefaller vara det naturligaste elementet för sådan information kan vissa typer av
ämnesrelationer tydligare uttryckas i andra element, som t.ex. täckning. Till viss del
innebär detta att Dublin Core faktiskt erbjuder bättre möjligheter att visa på
ämnesrelationernas art, men det förutsätter att man riktar sökning mot alla dessa element
eller vid urvalet letar efter information på flera ställen i posten, vilket kan kompliceras
något av att alla elementen inte alltid innehåller sådan information.

Av de lösningar som innebär att attributet eller relationen måste eller kan uttryckas
genom flera olika element är de som rör olika utgåvor och seriella publikationer mest
komplicerade. För såväl edition/issue designation som numbering har jag fått ange flera
olika element (se t.ex. tabell 5.9). Båda lösningarna har att göra med att det inte finns
någon direkt motsvarighet i form av ett specifikt element i Dublin Core, och de olika
element som föreslås är sådana som kan komma ifråga beroende på
informationsobjektets egenskaper. Detta innebär att även problematiken från nästa
avsnitt är aktuell. Det blir svårt att få en enkel bild av vilken utgåva eller vilket nummer
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det handlar om, eller ens att snabbt få en uppfattning om informationen finns i posten.
Någon given turordning för var man bör söka efter den finns inte heller.

6.3.2.4 Viss överensstämmelse mellan ett attribut och ett element

Att vissa attribut och relationer kan uttryckas endast delvis eller endast i vissa fall
genom i ett element är ofta relaterat till ovanstående problem där man får använda flera
element för att täcka upp för den saknade informationen eller andra fall, men det är ändå
inte alltid möjligt att helt uttrycka dem.

Numbering är ett sådant fall där båda de förslag som anges (se tabell 5.9 m.fl.), utöver
det i sig problematiska elementet bibliographic citation, endast fungerar i undantagsfall
då numreringen ingår i titeln eller anges i form av ett datum. Ännu mer osäkert blir det
med attributet intended termination, som inte har någon given plats i Dublin Core, men
som kan framkomma via numrering – som i sin tur alltså endast i undantagsfall framgår
i något av Dublin Cores element.

Ett annat exempel är relationer av typen referential där informationsnivån blir lägre
genom det föreslagna elementet requires än de specificerade fallen successor,
supplement och complement som FRBR tar upp (se tabell 5.6 och kommentaren i kapitel
5.2.4).

Problemet innebär alltså att Dublin Core inte alltid riktigt räcker till för att uttrycka
informationen trots att jag funnit ett lösningsförslag som fungerar ibland eller delvis.

6.3.3 Problem relaterade till publiceringssätt

En grupp av problem verkar ha sin grund i att perspektivet på publicering verkar skilja
mellan FRBR och Dublin Core. Medieoberoende och speciell hänsyn till digital
publicering var ett par av ambitionerna bakom FRBR, men trots det verkar t.ex.
definitionerna av manifestation och exemplar fungera sämre i en digital och
nätverksbaserad miljö.

Dessa digitala och nätverksbaserade publiceringsformer är ju däremot Dublin Cores
primära användningsområde. I vissa fall innebär det att Dublin Core erbjuder
möjligheter att uttrycka mer detaljerad information än vad som efterfrågas i FRBR, men
i andra fall innebär det alltså att Dublin Core inte riktigt motsvarar kraven.

Större möjligheter erbjuder Dublin Core t.ex. genom underelementen för att ange de
olika datum som kan vara aktuella i publiceringsprocessen i en digital miljö. Medan
FRBR kort och gott efterfrågar publiceringsdatum finns i Dublin Core alternativ för när
resursen skapats, när den blev eller kommer att bli tillgänglig, när den officiellt
publicerades och när den eventuellt ändrades. Resultatet blir som nämnts i avsnitt
6.3.2.3 att användaren får leta efter attributet i flera olika element.

Även när det handlar om format och systemkrav för digitala medier har Dublin Core
mer tydligt formulerade möjligheter, genom elementet format, med underelementen
extent och medium och inte minst det rekommenderade schemat IMT, samt genom
relation/requires, att ange informationen än vad som anges i datakraven från och
exemplen i FRBR.

I gengäld saknar Dublin Core tydliga alternativ för ett par attribut som inte är lika
självklart viktiga vid elektronisk publicering Att attributet place of publication inte har
något motsvarande element i Dublin Core är intressant. Attributet är angivet som viktigt
främst för att få tillgång till en manifestation, och det gäller väl i högsta grad för tryckta
medier – publiceringen sker ju på en fysisk plats. För informationsresurser som
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publiceras på Internet är den fysiska platsen för publiceringen inte nödvändig att känna
till för att få tillgång till materialet – istället blir i första hand resursens, och i andra hand
utgivarens adress på nätet som är intressant. Publiceringsorten blir i sammanhanget
reducerad till något som möjligen kan hjälpa till att skilja olika utgivare från varandra
när man identifierar resursen.

Kanske är även Dublin Cores bristande överensstämmelse med FRBR ifråga om
information relaterad till numrering av seriella publikationer och versionsuppgifter ett
resultat av det annorlunda publiceringsperspektivet. Medan FRBR efterfrågar
information i form av ordningstal, vilken utgåva i ordningen det handlar om eller vilket
nummer av publikationen, kan man genom Dublin Core istället förmedla datumrelaterad
information och även specificera informationsobjektets relation till en tidigare version –
om den ersätter den, är en alternativ version eller bara skiljer sig i format. I fråga om
versionsproblematiken är det lätt att se rimliga förklaringar, de möjligheter till
uppdateringar och förändringar som elektronisk publicering ger gör att användaren
behöver mer information om processen och om resurserna är åtkomliga kan man
kontrollera och jämföra uppgifterna. Dublin Cores brister för att uttrycka numrering och
frekvens för seriella pubikationer kan möjligen bottna i någon liknande problematik,
men eftersom seriella publikationer förekommer i digital form såväl som tryckt innebär
det ett större problem.

6.3.4 Likheter och olikheter i terminologi

En problematik som i sig inte direkt påverkar Dublin Cores överensstämmelse med
FRBR, men som gör det svårare att bedöma om en viss lösning är rimlig, är att man i de
båda sammanhangen ibland använder sig av liknande termer utan att mena precis
samma sak, eller tvärtom avser samma sak med olika termer. Ofta rör det sig om ren
översättningsproblematik där det bara gäller att vara medveten om problemet, men
ibland handlar det om mindre glidningar i betydelsen, eller rent av otydlighet, som gör
att det blir svårt att avgöra om termerna är jämförbara eller inte.

6.3.4.1 Gränsdragning mellan innehåll och form

Lite svårigheter finns i terminologin kring attribut och element som ligger i gränslandet
mellan eller spänner över de båda aspekterna innehåll och form. Eftersom
huvudentitetstyperna i FRBR ska klargöra vilken aspekt det handlar om kan man där
använda liknande formuleringar för att tala om ”kategoritillhörighet” för dem – form of
work, form of expression och form of carrier skiljer sig i abstraktionsnivå. Form of
work förklaras som ”the class to which the work belongs”101 och exemplen är saker som
roman, drama, symfoni och målning. Form of expression är istället ”the means by which
the work is realized”102, med exempel som alfanumerisk notation, musiknotation, tal
(röst) eller fotografisk bild. Form of carrier slutligen är ”the specific class of material to
which the physical carrier of the manifestation belongs”103, och exemplifieras med
ljudkassett, videodisk, med mera.

I Dublin Core görs inte distinktionen mellan de båda första attributen, elementet typ av
resurs med definitionen ”the nature or genre of the content of the resource”104, får
fungera för båda. Medan definitionen talar om innehållet framgår det av såväl exempel
som den rekommenderade vokabulären DCMI Type Vocabulary att även information

101 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 33
102 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 36
103 Functional requirements for bibliographic records 1998, s. 43
104 DCMI Metadata Terms 2003, avsnitt 2
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om sådant som i någon mening är eller kan utgöra form hör hemma i elementet.
Däremot hänvisar man till elementet format för att beskriva ”the physical or digital
manifestation of the resource”105. Kanske kan man följa den principen, och uttrycka
”form” av verk och uttryck i typ av resurs, medan form of carrier och liknande ”fysisk”
beskrivning förs till format, och reducera problemet till att två olika attribut behöver
rymmas i samma element, men den glidande övergången mellan vad som är aspekter på
innehåll och vad som är form gör att det åtminstone inte är helt självklart. 

Än mindre självklart blir det för attributet type of score där alltså termen type används,
men som förklaras som det ”format” som används för att beskriva en musikalisk
komposition. Min lösning i tabell 5.9 är att använda typ av resurs eftersom det rör sig
om ett attribut för entiteten uttryck. Att FRBR trots det talar om det som ett format visar
dock på den problematik som finns.

Även attributet scale är i någon mån problematiskt i detta avseende. I FRBR förs det till
uttrycket, som en aspekt på innehållet, men det framstår inte som självklart att samma
karta tryckt i en stor och en liten version är två olika uttryck snarare än två
manifestationer. Och i Dublin Core förefaller elementet format som ju uttryckligen
berör manifestationen som det mest lämpliga.

6.3.4.2 Nivå på specificeringen av relationer

Problematiken med och diskussionen om innehåll och form är ju inte unik för FRBR
eller Dublin Core, utan aktualiseras bara av jämförelsen mellan dem. Då är den
problematik som finns i samband med termen ”relation” mer knuten till de båda
projekten. Både i FRBR och Dublin Core används termen likt inom datamodellering för
att visa på samband mellan entiteter.

Däremot formuleras relationstyper på olika specifik nivå. Underelementen till elementet 
relation i Dublin Core kanske kan beskrivas som logiskt orienterade – de visar att de
relaterade objekten utgör olika versioner, har olika format eller att de kräver varandra,
men de säger inget om hur de skiljer sig åt eller varför de kräver varandra.
Relationstyperna som listas i FRBR kan istället sägas vara mer funktionellt inriktade –
där skiljer man på versioner utifrån vad som är ändrat, om de är revisioner,
översättningar eller arrangemang, och utöver att skilja ut relationer som gör att en entitet
krävs för förståelsen eller användningen av en annan, specificeras ett antal sådana
relationstyper som förklarar vad entiteterna är i förhållande till varandra.

Att relationerna som kan uttryckas i Dublin Core är mindre specifika kan men behöver
inte alltid innebära att information som FRBR efterfrågar måste utelämnas.
Relationernas art kan framgå tydligare genom att man jämför andra attribut och
relationer för de relaterade objekten, men det förutsätter dels att metadata finns även för
den relaterade resursen och dels mer aktivitet från användaren.

6.4 Summering av analysen

Dublin Core ger inte möjlighet att fullt ut uttrycka alla de attribut och relationer för de
olika entiterna som i FRBR ges hög relevans för de fyra olika användarbehoven. Endast
för användarbehovet att hitta de olika entiteterna finns det element som rymmer all den
data FRBR listar, men där finns istället problem att göra det möjligt att rikta sökningar
mot rätt fält. För de andra användarbehoven, att identifiera, välja och få tillgång till
entiteterna saknas möjlighet att uttrycka vissa attribut, och för andra blir
informationsnivån något lägre än vad som anges i FRBR.

105 DCMI Metadata Terms 2003, avsnitt 2
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Dessutom är det svårt att uttrycka de grundläggande relationerna mellan
huvudentiteterna från FRBR genom Dublin Core utan att bryta mot de principer och
riktlinjer som finns för användningen av standarden. Att dessa relationer framgår av
katalogposterna beskrivs i FRBR som en förutsättning.

Det är dock bara ett fåtal av de viktiga attributen och relationerna som inte kan uttryckas
alls genom Dublin Core, och ytterligare några som inte kan uttryckas mer än delvis eller
under vissa omständigheter. Många av de problem som gör att Dublin Core inte helt
förmår uppfylla kraven kan förklaras med att varje enskilt attribut eller relation från
FRBR inte motsvaras av ett unikt och enskilt element i Dublin Core. Det resulterar i att
flera attribut får uttryckas i samma instans av ett element, andra i olika instanser av
samma element, och några uppdelat på flera olika element, vilket tillsammans bidrar till
otydlighet och svårigheter att komma åt informationen. 

Flera av problemen med att uttrycka vissa attribut och relationer i Dublin Core förefaller
bero på att Dublin Core är mer inriktat mot elektroniska och nätverksbaserade
dokument, och därför ger mer men annorlunda beskrivningsmöjligheter för aspekter
som är relaterade till detta, medan andra aspekter får stå tillbaka. Versionsproblematiken
är det tydligaste exemplet på detta, men problemen relaterade till seriella publikationer
kan eventuellt förklaras på liknande sätt.

Det finns också en problematik kring vissa termer och koncept som komplicerar
jämförelsen mellan FRBR och Dublin Core. Både i fråga om gränsdragningen innehåll
och form, och när det handlar om vilken abstraktionsnivå man beskriver relationer finns
otydligheter och skillnader som ibland gör det vanskligt att säga om attributen eller
relationerna går att uttrycka eller inte.
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7 Diskussion
Mina två första frågeställningar behandlar ju Dublin Cores överensstämmelse med
FRBR. I kapitel 5 arbetade jag med den första: Vilka av de attribut och relationer som
enligt FRBR är relevanta för användarbehoven kan man uttrycka respektive inte
uttrycka genom Dublin Core? Resultatet av detta utgjorde sedan underlag för den andra:
Hur påverkar överensstämmelsen Dublin Cores möjligheter att motsvara de fyra
användarbehoven i FRBR? När jag i avsnitt 6.4 ovan summerade den del av
undersökningen som försöker svara på detta stod det klart att Dublin Core inte helt
motsvarar datakraven för något av de fyra användarbehoven.

Men den tredje frågeställningen återstår: Hur påverkar överensstämmelserna mellan
ramverket FRBR och metadatauppsättningen Dublin Core möjligheten för den senare
att fungera som bibliografisk standard?

I detta kapitel för jag en diskussion kring detta. Jag jämför mitt resultat med den tidigare
forskning jag tagit upp i kapitel 4.3 och relaterar det även till beskrivningen av metadata
och de principer som ligger bakom Dublin Core, för att på så sätt försöka komma fram
till vilka slutsatser man kan dra av min undersökning.

7.1 Resultatet relaterat till andra undersökningar

Att min undersökning visar att en beskrivning i Dublin Core inte helt och hållet kan
motsvara alla attribut och relationer som FRBR kräver är kanske inte särskilt
förvånande. De problemtyper och -orsaker jag hittat är sådana som på ett eller annat sätt
kommit fram i de andra undersökningarna jag tagit upp, både sådana som behandlar
Dublin Core och sådana som behandlar andra standarder.

Problemet med att uttrycka de grundläggande relationerna och att se vilken entitet
attributen hör ihop med påminner om de problem som såväl Delsey som Murtomaa och
Hegna hade med att skilja mellan information för manifestationer och verk i MARC.106

Det som jag kallat problem med informationens plats i posten, att dataelementen är
annorlunda eller inte lika snävt definierade som attributen och relationerna i FRBR, är
inte heller unikt för Dublin Core. Inte ens traditionella beskrivningsstandarder klarar av
det – varken mappningen till ISBD eller Delseys mappning till MARC visade på en
hundraprocentig överensstämmelse.107 Mappningarna av Dublin Core till och från
MARC visade samma sak, och även Days relativt okommenterade jämförelse av FRBR
och DCMES indikerade ju att den direkta överensstämmelsen var relativt liten.108

Problemen verkar överlag vara vanliga vid mappning. Mary St. Pierre och William P.
LaPlante, Jr listar i en artikel om mappning ett antal vanliga problem, och deras lista
stämmer väldigt väl överens med den indelning jag själv gjorde av de olika yttringar
detta problem fick i min undersökning.109

När det handlar om de skilda publiceringsperspektiven är det något som både Huthwaite
och Tillet tar upp. De menar att Dublin Core på grund av sin bakgrund inte kan
förväntas fungera som en standard skapad för att vara medieoberoende, och att man vid

106 Delsey 2003., s. 7 och Hegna & Murtomaa 2002, s. 16 & 36
107 Functional requirements for bibliographic records 1998, Appendix A , s. 118-133, och Delsey

2003, s. 7
108 Library of Congress Network Development and MARC Standards Office 2001a och 2001b, samt

Day 1998.
109 St. Pierre, Margaret & LaPlant, William P. Jr. 1998. Issues in crosswalking content metadata

standards
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behov av en gemensam katalog för både traditionella medier och digitalt material därför
bör använda sig av de mer omfattande standarderna.110 

Jämfört med det avsnitt i Task force on metadata and the cataloging rules: Final report
som behandlar Dublin Core och de fyra användarbehoven skiljer sig mitt resultat något.
Där bedömer man att Dublin Core, utöver användarbehovet att hitta, också kan
motsvara användarbehovet att få tillgång till entiteterna, men förutsätter i detta att det
rör sig om en nätverksmiljö där informationsresurserna är direkt åtkomliga. För att
identifiera och välja blir bedömningen precis som i min undersökning att Dublin Cores
element inte räcker till.111

Madisons jämförelse av FRBR och Dublin Core var ju omvänd gentemot denna och det
är därför svårt att relatera våra resultat. Madison verkar emellertid mena att elementet
typ av resurs är det enda av de femton grundelementen i Dublin Core som inte har
någon motsvarighet i datakraven från FRBR. Hon menar att det närmast motsvarar
attributet context of work, vilket fick låg relevans för användarbehoven och därför inte
är något krav.112 Jag har i min undersökning tvärtom funnit elementet användbart för att
uttrycka flera olika attribut från FRBR. De exempel hon tar upp för context of work
motsvarar enligt min uppfattning snarare attributet form of work, för vilket typ av resurs
framstår som ett mycket lämpligt element, och definitionen för samma element tar
dessutom upp aspekter som i FRBR förs till form of expression. Eftersom Madisons
artikel är daterad efter den slutliga versionen av FRBR och elementet typ av resurs
visserligen har fått ny benämning men har haft en definition liknande den nuvarande
redan från det första utkastet till Dublin Core, har jag svårt att finna en förklaring till
våra skilda uppfattningar.113

7.2 Rimliga krav på metadata?

I Task force on metadata and the cataloging rules: Final report drar man slutsatsen att
kvaliteten på metadata aldrig kan vara så hög att den direkt motsvarar kvaliteten och
användbarheten i professionellt skapade bibliografiska kataloger.114 Kanske bör jag med
det perspektiv på metadata som jag antagit, att metadata är en främst bibliografisk
beskrivning som är strukturerad men inte så komplicerad att den kräver
expertkunskaper, dra samma slutsats. Även om jag till skillnad mot den undersökningen
använt kvalificerad Dublin Core är det ju den beskrivningsnivå som skaparen av
metadatan lägger sig på som avgör hur användbar den blir.

Också för MARC-poster som skapats professionellt är detta ett problem. Murtomaa och
Hegna konstaterade att ett stort problem med att använda informationen i posterna för
att urskilja verk och uttryck var att den i enskilda poster saknades eller var felaktig.115

För poster i Dublin Core, där inga krav ställs på hur datan ska transkriberas och där
principen om valfrihet gör det möjligt att helt utelämna element, innebär detta rimligen
ett ännu större problem. Detta är något som inte kommer fram i min undersökning, men
som ytterligare understryker att Dublin Core kanske inte kan förväntas motsvara
användarbehoven. Gormans indelning i fyra beskrivningsnivåer, full katalogisering,
kvalificerad och kontrollerad Dublin Core, enkel Dublin Core, och sökning efter

110 Huthwaite 2003, s. 90ff, och Tillett 2003, s. 108
111 Attig 1998.
112 Madison 1999.
113 DCMI Usage Board 2004. DCMI Metadata Terms - A complete historical record
114 Committee on Cataloging, Description and Access 1998, avsnittet Conclusions
115 Hegna & Murtomaa 2002.
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termförekomster, ska ju också ses som en skala från effektiv till ineffektiv för
informationsåtervinningen.116

Kanske är jag onödigt sträng i bedömningen, när jag utgår från överensstämmelse med
attributen och relationerna. Många av problemen jag hade verkar vara vanliga vid
mappning; Delsey påvisar att tio procent av attributen och relationerna inte helt
motsvaras av något dataelement i MARC och ändå bedömer han att överensstämmelsen
är god.117

Redan nu har jag ju valt att undersöka Dublin Core efter något lägre krav än de
slutgiltiga funktionella kraven i FRBR. Där tog man med både attribut och relationer
som bedömts ha hög relevans för användarbehoven och sådana som bara hade måttlig
relevans, medan jag endast utgått från de tidigare. Ändå når Dublin Core inte riktigt upp.

Men man kan uppenbarligen tänka sig en ännu lägre kravnivå. I Guidance on the
structure, content, and application of metadata records for digital resources and
collections, som bland annat baseras på Madisons analys av FRBR och Dublin Core,
förselår man en minimistandard, en ”core of cores” som ska möta kraven från FRBR.
Då denna standard endast innehåller tio element, medan Dublin Core har 15
grundelement och runt 30 underelement och tilläggselement, har självklart deras
bedömningsgrund för när beskrivningen motsvarar FRBR varit annorlunda. Det
förefaller som om de begränsat kravet till att vart och ett av de tio elementen ska vara
relevanta för ett användarbehov, och att de tillsammans ska vara användbara för alla fyra
användarbehov.118 

Ett av huvudmålen när man skapade Dublin Core var en enkel standard. Man ville göra
det möjligt för vem som helst att åstadkomma strukturerade beskrivningar av
informationsresurser som publicerades på webben, för att underlätta återvinningen av
informationen. Den enkla kärnan av element togs fram mycket som ett komplement till
fulltextindexering, som annars ofta var enda redskapet för att komma åt all den
information som publicerades på Internet, och som alternativ till professionell
katalogisering, som var alldeles för dyrt för att vara aktuellt för den stora mängden
informationsobjekt.119 Dublin Core är alltså i grunden en kompromiss och som sådan
kanske standarden ska bedömas efter om den är ”bättre än inget”. Istället för att se om
den helt motsvarar användarbehoven kanske man bör undersöka om den
överhuvudtaget underlättar för den som har dem.

Ett annat sätt att försöka åstadkomma en rimligare bedömning vore att, likt vad man gör
i Task force on metadata and the cataloguing rules: Final report, tydligare förutsätta
och ta hänsyn till att den miljö Dublin Core används i verkligen är nätbaserad och att
dokumenten är tillgängliga online, istället för att som nu mer eller mindre bedöma den
som en medieoberoende bibliografisk standard.

7.3 Möjligheter för Dublin Core

Samtidigt som kraven på beskrivningar i Dublin Core kanske inte ska ställas lika högt
som på posterna i nationalbibliografier, är det viktigt att komma ihåg att Dublin Core är
en flexibel standard, där man ska kunna beskriva så detaljerat man vill eller har behov
av. 

116 Gorman 1999, s. 19f
117 Delsey 2003, s. 7
118 IFLA Cataloguing Section Working Group on the Use of Metadata Schemas 2003.
119 OCLC/NCSA Metadata Workshop Report 1995, avsnitt 1.3 och 2.0 m.fl.

63



Utöver de båda potentiellt informationsrika element, beskrivning respektive
bibliographic citation som jag begränsat användningen av i min undersökning, finns det
inom ramen för DCMI också andra verktyg för noggrannare beskrivningar än den
avgränsade standard jag undersökt.

7.3.1 Principer som kan användas för att skapa mer detaljerade
beskrivningar

Medan jag tagit upp valfriheten och en-till-en-principen som hinder för att Dublin Core
ska kunna motsvara kraven i FRBR, är många av de principer som Dublin Core bygger
på sådant som kan utnyttjas för att höja kvaliteten på beskrivningarna. Repeterbarheten
är en sådan som påverkat undersökningen, då den gör det möjligt att uttrycka mer än om
varje element endast fick finnas i en instans även om en del information samtidigt blir
mer svårtillgänglig. Men andra principer har jag mer eller mindre bortsett ifrån.

Principen om utbyggbarhet är en grundprincip som kan utnyttjas genom flera olika
redskap, men den innebär i vilket fall att Dublin Core inte är en slutgiltigt fixerad och
begränsad beskrivningsstandard, utan kan göras bättre om behovet och kapaciteten
finns. Modulariteten, att man ska kunna använda delar från olika standarder som
byggnadsblock till en större helhet, är ett av dessa redskap och ger ett sätt att
komplettera där Dublin Core inte räcker till. Sett i det sammanhanget är det jag
undersökt i princip en utvald och begränsad modul. Ett annat redskap, precisering, ger
genom användning av fler underelement möjlighet att lösa problemet med att olika
attribut får samsas i samma element. 

Dumb-down-principen sätter visserligen stopp för att utnyttja underelement för sådant
som i sig själv inte motsvarar det överordnade elementet. För t.ex. attributet publication
place, som i vissa fall kan tänkas framgå av elementet utgivare, hade annars det sett ut
som en tänkbar lösning. Men man kan istället precisera genom att ange ett schema som
specificerar hur innehållet i elementet ska läsas, eller genom att i elementet länka till
poster i andra standarder där det önskade attributet finns uttryckt.

7.3.2 Tillämpningsprofiler

Medan Dublin Core i grunden är flexibel erbjuder man inom DCMI även möjlighet att
inom en organisation, ett projekt eller för en enskild tillämpning specificera en mer
fixerad och reglerad metadatauppsättning. En sådan specifikation kallas
tillämpningsprofil (application profile), och kan utnyttja alla principerna för flexibilitet
och utbyggnad för att anpassa beskrivningsnivån till behoven. Den kan alltså både
komplettera med termer från en annan metadatastandard, föreskriva att ett visst element
alltid används, eller att något element inte ska användas. Dessutom ska en
tillämpningsprofil innehålla dokumentation om hur den specificerade
metadatauppsättningen ska användas.120

En reglerad användning av Dublin Core ger möjlighet att lösa många av de problem som
jag identifierat i min undersökning. Kompletterande metadataelement, från andra
existerande eller lokalt definierade standarder kan användas för attribut som inte ryms i
Dublin Core, instruktioner om vilken information som ska föras till vilket element och
hur den ska formuleras kan göra det möjligt att tydligare skilja olika attribut åt.

Eftersom Dublin Core trots definitioner av och rekommendationer för elementen
erbjuder stor frihet i användningen är tillämpningsprofiler närmast en förutsättning för

120 Baker, Thomas 2003. DCMI Usage Board review of Application Profiles och Woodley, Mary S.
[ed.] 2004. DCMI Glossary, uppslagsord ”application profile”
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att beskrivningar av informationsresurser ska kunna utföras något så när konsekvent.
Man kan alltså anta att organisationer med ambition att skapa avancerade beskrivningar
i Dublin Core kommer att använda sig av den här typen av reglering av standarden.
Inom DCMI-Libraries Working Group har man tagit fram en tillämpningsprofil för
användning inom bibliotek och biblioteksrelaterade verksamheter – DC-Library
Application Profile (DC-Lib), som än så länge har statusen ”DCMI working draft”.121

7.3.3 Omvärdering av en-till-en-principen

Kanske kunde man också nå längre i överensstämmelse om man gav möjlighet att
särskilja information relaterad till verk och uttryck från information relaterad till
manifestationen. En-till-en-principen är i det sammanhanget ett klart hinder, som gör att
behovet av att utnyttja flexibiliteten och utbyggbarheten för att åstadkomma detta större.
I arbetet med en gemensam datamodell för Dublin Core och INDECS/DOI ges uttryck
för att principen faktiskt tillåter att man skapar separata poster för verk eller uttryck,
eftersom dessa kan ses som exempel på de ”informationsresurser” som principen talar
om.122 I Using Dublin Core, som har status som rekommenderat dokument från DCMI,
framstår dock klart att principens innebörd är att Dublin Core endast ska användas för
att beskriva enskilda manifestationer. En omvärdering av denna princip, eller tolkningen
av den, skulle kunna ge betydligt större möjligheter för Dublin Core att motsvara FRBR,
utan att behöva skapa nya eller annorlunda definierade element.

7.3.4 Komplex Dublin Core

Dublin Core har alltså potential som grund för eller del av en avancerad
beskrivningsstandard. Genom att utnyttja flexibiliteten, kombinera standarden med
andra eller precisera elementen, genom att använda tillämpningsprofiler och
auktoritetslistor och därigenom höja kvaliteten på datan i elementen bör man kunna
åstadkomma något som bättre motsvarar FRBR. Men därmed gör man sig också
beroende av mer katalogiserigskunniga producenter, och det är därmed inte längre
frågan om enkel metadata enligt ”band två”, utan om mer avancerad uppmärkning.

Spänningen mellan de båda ambitionerna att skapa en enkel och en flexibel standard var
man väl medveten om i utvecklingen av Dublin Core, och det uppmärksammades
särskilt vid introduktionen av kvalificerad Dublin Core på The fourth Dublin Core
metadata workshop.123 Carl Lagoze argumenterade 2001 i en ofta citerad artikel för att
hålla Dublin Core enkelt. Om man försökte kombinera enkelhet och komplexitet skulle
det enligt honom motverka målen med båda.124

Redan att maximera användningen av kvalificerad Dublin Core, för att kunna uttrycka
så många av attributen och relationerna så väl som möjligt, innebär ett ganska
omfattande katalogiseringsarbete, och bara en sådan sak som mer uttömmande
användning av beskrivning eller bibliographic citation skulle öka det ytterligare. Kanske
skulle även en omvärdering av en-till-en-principen göra standarden svårbegriplig för
såväl producenter som användare.

121 Se Guenther, Rebecca 2002. DC-Library Application Profile (DC-Lib)
122 A common model to support interoperable metadata 1999, avsnitt III.f
123 Weibel, Stuart, Iannella, Renato & Cathro, Warwick 1997. The 4th Dublin Core Metadata

Workshop Report: DC-4, March 3 - 5, 1997, National Library of Australia, Canberra
124 Lagoze 2001. Keeping Dublin Core Simple: Cross-Domain Discovery or Resource Description
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7.4 Slutsatser

Den här undersökningen har visat att många av de attribut och relationer som i FRBR
anges ha hög relevans för användarbehoven inte kan uttryckas eller kan uttryckas endast
delvis genom Dublin Core. Den har också visat att den bristande överensstämmelsen är
något som påverkar Dublin Cores möjligheter att tillgodose alla de fyra
användarbehoven negativt, men något mindre för användarbehovet att hitta en entitet.

Efter att ha relaterat undersökningen till tidigare forskning, till det metadataperspektiv
jag valt och till de principer som Dublin Core bygger på, menar jag dock att detta är
något man får acceptera om standarden fortfarande ska vara en enkel metadatastandard.

Medan standardens flexibilitet, dess utbyggbarhet och möjligheterna till reglerande
tillämpningsprofiler, och även möjligheten av en mer omfattande användning av de
element som begränsats i undersökning, gör att man förmodligen bättre skulle kunna
motsvara såväl de enskilda attributen och relationerna som de fyra användarbehoven,
innebär sådana lösningar att det knappast längre är frågan om metadata i band två.

Dock anser jag att man inom DCMI bör överväga att ge bättre möjlighet att uttrycka de
grundläggande relationerna mellan entiterna i grupp ett, samt numrering av seriella
publikationer och versioner.

7.5 Nya frågor

Kanske har jag som jag hoppades i inledningen kommit en liten bit närmare svaret på
hur bra Dublin Core är. Jag har fått svar på ett par frågor, men också fått ett par
tveksamheter bekräftade. Utifrån de erfarenheterna har jag ett par förslag på hur man
skulle kunna gå vidare, formulera bättre och mer relevanta frågor, och kanske någon idé
om hur man kan försöka svara på dem.

Beroende på om man väljer att sätta Dublin Cores enkelhet eller dess flexibilitet och
utbyggbarhet främst, kan man tänka sig att göra motsvarande undersökning som den här
med två andra utsnitt av standarden. Med enkelheten i centrum vore en undersökning av
enkel Dublin Core, alltså bara DCMES, och dess möjligheter att motsvara FRBR kanske
det mest lämpliga. En början återfinns ju i Days ofullständiga Data models for
metadata: Some issues for the Dublin Core initiative (Draft) och något liknande gjordes
i form av Task force on metadata: Final report, men där använde man sig endast av
användarbehoven från FRBR, analysen av elementen gjordes med MARC och AACR2
som referens. Samtidigt skulle man för att en sådan undersökning ska bli intressant få
hitta en annan bedömningsnivå.

Det andra alternativet, om man vill se vilken kapacitet Dublin Core har att verkligen
fungera som professionell bibliografisk standard men utan krav på bevarad enkelhet,
vore att undersöka en utarbetad tillämpningsprofil med den ambitionen, t.ex. DC-Lib. I
den mån bibliotek eller andra katalogiserande institutioner kommer att överväga att
använda Dublin Core som beskrivningsstandard är det rimligen med en sådan
tillämpningsprofil i botten. Genom att utnyttja standardens flexibilitet, och även
möjligheten att reglera hur innehållet i elementen utformas, finns rimligen möjlighet att
skapa detaljerade beskrivningar som bättre motsvarar FRBR.

För att verkligen komma åt vad Dublin Core innebär i fråga om att tillgodose
användarbehoven behöver man dock genomföra en undersökning i praktiken. Först
genom att undersöka hur entiteter, attribut och relationer från FRBR framkommer i
befintliga Dublin Core-poster, eller hur sådana poster fungerar för att möta
användarbehoven, kan man verkligen utvärdera standarden.
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En undersökning liknande Murtomaas och Hegnas undersökning av hur man kunde hitta
entiteterna från FRBR i MARC, men istället med Dublin Core-poster, vore ett sätt. För
att komma åt båda ytterligheterna av Dublin Core, enkelheten och utbyggbarheten,
skulle poster av varierande kvalitet behöva användas, både författarskapad och sådan
som skapats inom ramen för ett projekt där man tagit fram regler för att säkra kvaliteten.
Problemet är väl främst att få fram ett bra undersökningsmaterial.

Man kan också tänka sig att gå vidare med ett annat perspektiv. Standarden Dublin Core
är i ständig utveckling, bara under tiden jag arbetat med undersökningen har ytterligare
ett par element, license och rights holder fått status som rekommenderade enligt DCMI
Metadata Terms. Denna utveckling kan liksom den befintliga standarden vara ett
intressant undersökningsobjekt. Två frågor som fötts utifrån min undersökning är vad
man inom ramen för DCMI gör eller skulle kunna göra för att återspegla relationerna
mellan entiterna ur grupp ett i FRBR, respektive vad man gör eller skulle kunna göra för
att Dublin Core ska fungera bättre för att ange numrering av seriella publikationer och
versionsuppgifter för olika utgåvor.
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8 Sammanfattning
I inledningen till uppsatsen pekade jag på hur utvecklingen av den elektroniska
publiceringen inneburit en utmaning för katalogiserande institutioner. Dublin Core togs
fram för att i det sammanhanget erbjuda ett enklare alternativ till traditionell
katalogisering som ändå skulle underlätta återvinning.

Mitt syfte formulerade jag utifrån mina funderingar kring användningen och spridningen
av Dublin Core och min vilja att säga någonting om Dublin Core som bibliografisk
standard. Syftet är att undersöka hur Dublin Core motsvarar de krav som ställs på en
bibliografisk post sådana som de framställs i IFLA:s rapport Functional requirements
for bibliographic records, samt vad detta får för konsekvenser för Dublin Cores
användbarhet som bibliografisk standard.

Detta ledde i sin tur fram till de tre frågeställningar som jag arbetat utifrån:

• Vilka av de attribut och relationer som enligt FRBR är relevanta för
användarbehoven kan man uttrycka respektive inte uttrycka genom Dublin Core?

• Hur påverkar överensstämmelsen Dublin Cores möjligheter att motsvara de fyra
användarbehoven i FRBR?

• Hur påverkar överensstämmelserna mellan ramverket FRBR och
metadatauppsättningen Dublin Core möjligheten för den senare att fungera som
bibliografisk standard?

Jag gav därefter en orienterande bakgrund för ämnet, uppdelat på katalogisering,
metadata, FRBR och Dublin Core. Jag presenterade katalogisering utifrån de mål för
katalogen som Cutter satte upp och hur de senare omformulerats – att givet vissa
kriterier kunna hitta, välja och få tillgång till informationsobjekt, samt redogjorde kort
för några av de beskrivningsstandarder, både ramverk och regler för innehållet i dem,
som man tagit fram för att försöka uppnå dessa mål.

Problematiseringen av termen metadata tog sin utgångspunkt i dess relation till
katalogen, där metadata i vissa avseenden kan anses vara en bredare term som kan gälla
även andra typer av beskrivningar, men som å andra sidan ofta begränsas till att gälla
digitala resurser. Jag pekade på vilken användning av metadata som Dublin Core var ett
försök att förbättra, och förklarade därefter min egen förståelse av metadata som en
digitalt lagrad bibliografisk beskrivning av främst digitala informationsobjekt, med
strukturerat innehåll men framställd utan krav på expertkunskaper.

Jag redogjorde kort för FRBR:s bakgrund och för de viktiga begreppen i den
analysmodell som ligger bakom rapporten. Därefter presenterade jag huvuddragen i den
konceptuella modellen, med tyngdpunkt på entiteterna verk, uttryck, manifestation och
exemplar. Jag gick också kort igenom övriga entiteter, och attributen för och relationer
mellan de olika entiteterna, och hur dessa vägdes gentemot de fyra användarbehoven att
hitta, identifiera, välja respektive få tillgång till en entitet.

Jag gav också en kort sammanfattning av Dublin Cores historia, från en konsensus om
ett antal metadataelement till en standard som omfattade både en större mängd element,
möjligheter att precisera dessa och regler för att uttrycka dem med olika syntaxer. Sedan
tog jag upp några viktiga principer som haft betydelse i utvecklingen av Dublin Core,
som syftat till att göra standarden flexibel men samtidigt bevara interoperabiliteten.

Jag avslutade den orienterande delen med att förklara att det utsnitt av standarden
Dublin Core jag undersökte var de termer som vid den tidpunkten återfanns i det

68



rekommenderade dokumentet DCMI Metadata Terms, samt de instruktioner för
användningen av dessa termer som återfanns i dokumentet Using Dublin Core.

För att kunna svara på de frågeställningar jag formulerat valde jag att jämföra attribut
och relationer från FRBR med element och underelement i Dublin Core. Detta steg, som
direkt berör den första frågeställningen, påminner om en mappning mellan två
dataformat, men det är resonemanget om problematiken snarare än en färdig
översättningstabell som är det viktiga. Resultatet av denna jämförelse skulle sedan
analyseras utifrån användarbehoven för att försöka komma fram till ett svar på den
andra frågan, och även genom att försöka identifiera problemtyper lägga en grund för
diskussionen.

Denna diskussion ville jag föra dels utifrån min problematisering av relationen mellan
katalogisering och metadata, samt bakgrunden för Dublin Core respektive FRBR, och
dels utifrån mitt resultat i relation till liknande undersökningar.

Som referenspunkt tog jag därför upp ett antal undersökningar eller arbeten med
anknytning till min undersökning. Det handlade både om arbeten som relaterar FRBR
till beskrivningsformat, om mappningar och jämförelser mellan Dublin Core och andra
beskrivningsstandarder, och om analyser som liksom den här direkt diskuterar relationen
mellan Dublin Core och FRBR.

Jämförelsen genomfördes genom att jag för alla attribut och relationer som enligt FRBR
har hög relevans för de olika användarbehoven kontrollerade om det fanns möjlighet att
uttrycka dem i något eller några element eller underelement i Dublin Core, och genom
att jag diskuterade eventuell problematik med olika tänkbara lösningar. Dessutom
diskuterade jag möjligheterna att i Dublin Core uttrycka de grundläggande relationerna
mellan entiteter i grupp ett, något som i FRBR förutsätts framgå men som är
problematiskt i Dublin Core. 

När jag analyserade jämförelsen konstaterade jag att många men inte alla dessa attribut
och relationer åtminstone på något sätt eller i vissa fall kunde uttryckas genom Dublin
Core, men också att det allt som allt fanns en hel del problem som var spridda över alla
de fyra användarbehoven. När det gällde användarbehovet att hitta en entitet fanns det
dock element i Dublin Core för att uttrycka alla attribut och relationer, problemen var
istället relaterade till hur man skulle kunna rikta sökningar mot rätt fält. För alla de
andra användarbehoven saknades möjlighet att uttrycka vissa attribut och relationer i
Dublin Core, och informationsnivån blev för vissa lägre än den efterfrågade.

Problem med vad jag kallade informationens plats i posten låg bakom mycket av detta.
Varje attribut och relation från FRBR motsvaras inte av ett enskilt element i Dublin
Core, utan får ibland uttryckas tillsammans med andra attribut eller relationer, antingen i
samma instans av ett element eller i olika instanser av samma element, och ibland delas
upp mellan olika element.

Som orsak till vissa problem tyckte jag man kunde ana Dublin Cores starkare inriktning
mot elektroniskt publicerade informationsobjekt, med större möjligheter att uttrycka
aspekter som är viktiga i det sammanhanget men på bekostnad av annat, tydligast
illustrerat av problemen att uttrycka versionsuppgifter. Att man valt att dra gränser
mellan form och innehåll på olika sätt och att den abstraktionsnivå man formulerat
relationer på skiljer sig mellan Dublin Core respektive FRBR är också något som
påverkar överensstämmelsen och dessutom möjligheten att bedöma den rätt.

I diskussionen kunde jag konstatera att mitt resultat inte var direkt överraskande jämfört
med de liknande arbeten jag tagit upp, varken de som behandlade Dublin Core eller
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andra beskrivningsstandarder. Problemet att attributen och relationerna inte motsvarades
av enskilda dataelement visade sig vara vanligt vid den typ av mappning som min
jämförelse påminner om. Insikten om detta kombinerat med en diskussion om syftet
med Dublin Core gjorde att jag ifrågasatte om fullständig överensstämmelse med FRBR
var ett för högt krav för att bedöma metadata av den här typen. Men jag diskuterade
också hur de bakomliggande principerna för flexibilitet gör att Dublin Core kan
anpassas till att motsvara FRBR bättre än det utsnitt av standarden jag undersökt. Detta
skulle dock leda till behov av kompetenta katalogisatörer, och därmed göra standarden
till något annat än den medelväg som metadata i den här undersökningen antas vara. Jag
diskuterade också hur en omvärdering av en-till-en-principen skulle kunna påverka
Dublin Cores möjligheter att kunna visa på de grundläggande relationerna från FRBR.

Slutsatsen av min undersökning blev att Dublin Core inte motsvarar FRBR tillräckligt
väl för att helt kunna tillgodose något av de fyra användarbehoven, även om att
problemen var mindre för användarbehovet att hitta entiteterna, men också att man inte
heller kan förvänta sig detta av en metadatastandard som syftar till enkelhet. Jag
konstaterade också att Dublin Core tack vare flexibiliteten bör vara möjlig att anpassa
för att bättre motsvara FRBR, men att detta skulle leda till att standarden blev för
komplex för att fortfarande kunna räknas till metadata av band två-typ. Möjligheter att
uttrycka de grundläggande relationerna och att ange numrering och version borde dock
kunna göras utan att enkelheten skulle gå förlorad.

Spänningen mellan enkelhet och flexibilitet är något jag föreslog att en kommande
undersökning av Dublin Core utifrån FRBR borde avspegla tydligare i valet av utsnitt av
standarden, genom att undersöka enkel Dublin Core eller en verkligt utarbetad
tillämpningsprofil. Jag konstaterade också att kopplingen till användarbehoven skulle
bli starkare i en mer praktiskt inriktad undersökning, av verklig användning av
befintliga metadataposter.

Eftersom Dublin Core är i utveckling pekade jag också på denna som intressant för
undersökning, utifrån min uppsats främst om eller hur de grundläggande relationerna
och attributen numrering respektive versionsuppgift skulle kunna rymmas i standarden i
framtiden.
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Bilagor

Bilaga 1. Förkortningar

Förkortning Betydelse

AACR2 Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition

DC-Lib DC Library application profile

DCMES Dublin Core Metadata Element Set

DCMI Dublin Core Metadata Initiative

DOI Digital Object Identifier

FRBR Functional requirements for bibliographic records

GARE Guidelines for Authority and Reference Entries

GSARE Guidelines for Subject Authority and Reference Entries

HTML Hypertext Markup Language

IFLA The International Federation of Library Associations and Institutions

IMT Internet Media Type

INDECS Interoperability of Data in E-Commerce Systems

ISBD International Standard Bibliographic Description

MARC Machine-Readable Cataloguing

NCSA National Center for Supercomputional Applications 

OCLC Online Computer Library Center

RDF Resource Description Framework

URI Uniform Resource Identifier

XML Extensible Markup Language

Tabell 10.1  -  Förkortningar som används i uppsatsen
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Bilaga 2. Översättning av DCMES

Term name Engelsk benämning Svensk översättning

title Title Titel

creator Creator Upphovsman

subject Subject and Keywords Ämne och nyckelord

description Description Beskrivning

publisher Publisher Utgivare

contributor Contributor Medarbetare

date Date Datum

type Resource Type Typ av resurs

format Format Format

identifier Resource Identifier Resursens identifikator

source Source Källa

language Language Språk

relation Relation Relation

coverage Coverage Täckning

rights Rights Management Hantering av rättigheter

Tabell 10.2  -  Översättning av DCMES enligt Dublin Core metadataelement, Version 1.1:
Referensmodell 2000.

Bilaga 3. Översättning av andra för Dublin Core centrala termer

Engelsk term Min översättning

resource informationresurs, resurs, informationsobjekt

networked nätverksbaserad

modularity modularitet

optionality valfrihet

repeatability repeterbarhet

extensibility utbyggbarhet

refinement precisering

multilingualism flerspråklighet

syntax-independence syntaxoberoende

element refinements underordnade element, underelement

encoding schemes scheman

Tabell 10.3  -  Översättning av andra för Dublin Core centrala termer
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Bilaga 4. Översättning av termer från FRBR

Term i FRBR Svensk översättning Kommentar

work verk

expression uttryck

manifestation manifestation

item exemplar

person person

corporate body institution

concept koncept

object objekt

event händelse

place plats

user tasks användarbehov preliminär

find hitta preliminär

identify identifiera preliminär

select välja preliminär

acquire/obtain få tillgång till preliminär

primary relationships grundläggande relationer preliminär

responsibility relationships ansvarsrelationer preliminär

subject relationships ämnesrelationer preliminär

is realized through förverkligas i preliminär

is embodied in gestaltas i preliminär

is exemplified by representeras av preliminär

is created by skapas av preliminär

is realized by förverkligas av preliminär

is produced by framställs av preliminär

is owned by ägs av preliminär

has as subject har som ämne preliminär

Tabell 10.4  -  Översättning av termer från FRBR, baserad på e-post från Miriam Säfström, 2004-03-08
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