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1. Inledning 
 

En av bibliotekens huvuduppgifter är att samla och organisera kunskap och information. 

Detta gör biblioteket i det fysiska rummet med böcker och tidskrifter men även i 

databaser och i bibliotekskatalogen. I databaserna på bibliotek kan man bland annat 

hitta tidskrifter, artiklar och abstracts. För att resurser, till exempel artiklar, ska kunna 

nås i databaserna görs de sökbara.
1
 Detta sker med hjälp av metadata som brukar 

beskrivas som data om data eller information om information.
2
 Metadata är alltså 

information om en resurs som ska beskriva vad det är för resurs det rör sig om. En 

beskrivning av en resurs i en databas benämns ibland en post och utgörs av ett antal 

metadataelement. Dessa metadataelement behandlar de olika delarna av resursen som 

till exempel titel, författare och utgivningsår. Det finns olika sorters metadataelement 

beroende på vilken metadatastandard man använder sig av. 

 

Jag har valt att skriva den här uppsatsen om metadata i publikationsdatabaser eftersom 

jag är intresserad av kunskapsorganisation och metadata är ett område i 

biblioteksvärlden som särskilt intresserar mig. Jag tror att bra beskrivna poster i en 

databas, med hjälp av metadata, leder till bättre sökbarhet och att det i sin tur leder till 

större möjlighet att återvinna kunskap ur informationssystem. Detta är något som 

gagnar användare av informationssystemen och det är ju för biblioteksanvändarna som  

dessa informationssystem finns. Fokus i undersökningen ligger på de metadatascheman 

som biblioteken använder sig av i publikationsdatabaserna. Detta eftersom 

metadataschemana kan säga något om vad tanken är bakom publikationsdatabasen. Hur 

den ska användas och till vad. Det säger även något om hur biblioteken prioriterar 

kunskapsorganisation. 

 

2. Bakgrund 
 

I många databaser används metadatastandarden Dublin Core Metadata Element Set (i 

fortsättningen benämnd DC) som skapades 1995 i Dublin, Ohio av bibliotekarier, 

datatekniker och nätverksspecialister.
 3

 Online Computer Library Center, Inc (OCLC) 

var en av initiativtagarna och tanken var att försöka skapa en metadatastandard som 

skulle passa för elektroniska dokument och resurser. Dublin Core Metadata Initiative 

heter den grupp som har hand om utvecklingen av standarden idag. Ett metadataschema 

innehåller alla de metadataelement som kan utgöra en post, där en post beskriver en 

resurs.
4
 

 

Ett metadataelement i DC kan sägas bestå av två delar, det definierade och namngivna 

elementet med sitt innehåll och en qualifier som närmare bestämmer innehållets 

karaktär.
 5

 Detta kallas på svenska att elementen är kvalifierade. I Dspace kan antingen 

ett okvalifierat element med sitt innehåll eller ett kvalifierat element med sitt innehåll 

                                                
1 M. Björkhem & J. Lindholm, Metadata för det digitala biblioteket – Objektbeskrivning av elektroniska 

resurser, BIVIL, Lund, 2000, s.20. 
2 M. Zeng & J. Qin, Metadata, Neal-Schuman Publishers, New York 2008, s.7. 
3 DC Metadata Initiative, DC Metadata Element Set, Version 1.1, 2010-10-11, 2012-03-29, 

<http://dublincore.org/documents/dces/> 
4 L. Chan & M. Zeng, Metadata Interoperability and Standardization – A Study of Methology Part 1, D-

Lib Magazine, vol. 12, 2006. 
5 Zeng & Qin, s.18ff. 
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utgöra ett databasfält. I uppsatsen används också uttrycket metadatafält för databasfält. 

Har man en alternativ titel på sin resurs, på till exempel ett annat språk så använder man 

sig återigen av elementet title men den här gången med kvalifieraren alternative. Alla 

element och kvalifierare i ett metadataschema kan vara upprepnings- och 

uteslutningsbara.
6
  

 

Nästan alla högskole- och universitetsbibliotek i Sverige har en publikationsdatabas. 

Dessa publikationsdatabaser innehåller institutionernas respektive samlade forskning 

med fulltexter och är öppna för alla. De första lokala publikationsdatabasprojekten i 

Sverige påbörjades år 2000.
7
 Från början användes publikationsdatabaserna som ett 

fulltextarkiv för avhandlingar, forskning och examensarbeten men nu har många även 

tillfört en bibliometrisk funktion till sin databas. Ett fulltextarkiv är ett arkiv där en del 

av forskningen finns tillgänglig medan en publikationsdatabas syftar till att samla 

samtlig forskning och utgivning från ett lärosäte eller liknande. Dessa definitioner är 

mina egna tolkningar av begreppen utifrån de intervjuer jag har genomfört och de texter 

jag har läst till den här uppsatsen. En bibliometrisk funktion kan vara att visualisera den 

sammantagna produktionen på till exempel en högskola under ett år. Liknande 

bibliometriska funktioner kan fungera för att fördela medel och resurser på ett lärosäte. 

Alla använder dock inte sin publikationsdatabas för bibliometrisk redovisning och vissa 

har flera publikationsdatabaser för olika syften. Det kan även finnas problem med att 

fulltextpublicera all forskning eftersom det kan finnas restriktioner gällande copyright 

från förlag som publicerar resursen utanför lärosätet.  

 

Det finns många olika system att använda sig av när man vill skapa en 

publikationsdatabas. Ett av dessa system är ett open source-projekt utvecklat av 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) och heter DSpace.
8
 Open source innebär 

att användaren har tillgång till programmets källkod.
9
 DSpace använder sig av en 

Creative Commonslicens vilket gör att användaren får bearbeta källkoden utefter egna 

behov.
10

 DSpace används i USA främst av akademiska bibliotek och ickekommersiella 

organisationer för att skapa och upprätthålla publikationsdatabaser.
11

 I Sverige används 

DSpace av högskole-, myndighets- och universitetsbibliotek. 

 

DC utformar DSpaces skelett och DSpace ger användaren ett registreringsformulär där 

metadatafälten beskrivs med andra, mer lättförståeliga namn än vad DC använder. Den 

information som läggs in i poster i DSpace mappas till rätt DC-fält med hjälp av en 

tabell. Skulle DSpace använt sig direkt av DC så skulle samtliga metadataelement vara 

frivilliga att fylla i. Istället så har DSpace ett antal obligatoriska (som 

databasadministratören får välja) och automatiska (som DSpace genererar) databasfält i 

sina poster. Detta gör att DSpaceposter skiljer sig från rena DCposter eftersom DC i sig 

inte har några obligatoriska element eftersom det är en standard som är tänkt att fungera 

utefter användarens behov.
12

 

                                                
6 Björkhem & Lindholm, s.42. 
7 B. Karlsson, Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, 2010, 2012-03-22,  Kvalitet och 

publikationsdatabaser, s.9 <http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22420/4/gupea_2077_22420_4.pdf> 
8 DSpace, Duraspace 2012-04-03. 2012-04-05, <http://www.dspace.org/> 
9 Nationalencyklopedin, 2012-04-16, <http://www.ne.se/öppen-källkod>. 
10 Creative Commons, 2012-05-31, < http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> 
11 M. Kurtz, DC, DSpace, and a Brief Analysis of Three University Repositories, Information Technology 

and Libraries, 2010, s.42. 
12 Kurtz, Information Technology and Libraries, s.41. 
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Att informationssystem kan fungera tillsammans och dela med sig av sitt innehåll 

mellan varandra är viktigt. Detta kallas interoperabilitet eller att de interopererar med 

varandra.
13

 Interoperabilitet avser ofta att det är möjligt att mappa element från ett 

schema till ett annat. Som exempel kan nämnas att fältet titel i DC länkas till fältet titel i 

SwePub-MODS.
14

 

 

2009 gick Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) som är en 

intresseförening för Sveriges universitet och högskolor, ut med en rekommendation till 

sina medlemmar om att de skulle uppgradera sina publikationsdatabaser eller i vissa fall 

påbörja arbetet med en publikationsdatabas.
15

 SUHF ville med sin rekommendation 

höja kvalitetsnivån på de lokala publikationsdatabaserna för att i förlängningen även 

kunna höja nivån på SwePub. SwePub är en nationell publikationsdatabas skapad av 

Kungliga Biblioteket för att samla svensk forskning.
16

 SwePub är tänkt att samla 

samtlig forskning för att kunna synliggöra den såväl inom landet som utomlands.
17

 2010 

hade 35 av 41 lärosäten knutna till SUHF en publikationsdatabas. Av dessa 35 lärosäten 

levererade 28 stycken poster till SwePub. 

 

Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Karolinska Institutet, Malmö Högskola och 

Riksantikvarieämbetet använder sig av DSpace i sina publikationsdatabaser. I DSpace 

kan man lägga in sin egen forskning och göra den tillgänglig för andra att ta del av. 

DSpace använder sig av DC som metadatastandard medan SwePub använder sig av en 

version av MODS kallad SwePub-MODS.
18

 I SUHFs utredning som nämndes ovan 

kommer man fram till att en förbättring av posterna i de lokala publikationsdatabaserna 

är en av de viktigaste sakerna som måste ske för att förbättra kvaliteten på SwePub. En 

förbättring av posterna sker i metadatan som är posternas byggstenar.  

 

2.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 

Det borde rimligtvis finnas skillnader och likheter i de olika bibliotekens sätt att arbeta 

med metadata och även olika anledningar till varför biblioteken väljer att använda sig av 

metadata i publikationsdatabaserna på det sätt de gör. Huvudfokus blir här hur 

publikationsdatabasernas metadatascheman ser ut, skapas och används. De använder sig 

av sina publikationsdatabaser på olika sätt och har olika syften med dem, därför blir en 

jämförelse av bibliotekens metadatascheman relevant. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur bibliotek som använder DSpace 

hanterar  metadatascheman i sina publikationsdatabaser. Studien utgår från följande 

frågeställningar:  

 

 Hur skiljer sig bibliotekens användande av metadata åt? 

 Varför använder biblioteken metadata på det sätt som de gör? 

 Hur god är kvaliteten på publikationsdatabasernas metadatascheman? 

 

                                                
13 Chan & Zeng, D-Lib Magazine. 
14 SwePub-MODS, <http://www.kb.se/dokument/Libris/teknisk_information/swepub_format.pdf> 
15 Karlsson, s.9. 
16SwePub, LIBRIS - Nationella bibliotekssystem, 2012-04-06, <http://swepub.kb.se> 
17 Karlsson, s.9. 
18 SwePub-MODS, <http://www.kb.se/dokument/Libris/teknisk_information/swepub_format.pdf> 
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2.2 Avgränsning 
 

Den här uppsatsen kommer att undersöka metadataanvändandet på de fem bibliotek i 

Sverige som använder sig av DSpace. Dessa bibliotek får själva göra mycket arbete med 

metadatan i och med att det är ett open source-system där användarna bygger upp och 

underhåller systemet. Däri skiljer de sig från de bibliotek som använder sig av DiVA 

som har en arbetsgrupp som samordnar arbetet med elektronisk publicering och 

metadata som används i systemet.
19

 DiVA är det system för publikationsdatabaser som 

är vanligast på svenska högskolor och universitet.
20

 

 

3. Litteraturgenomgång 
 

Här nedan följer en genomgång av den litteratur som är intressant för uppsatsens 

ämnesområde. Det finns rapporter om publikationsdatabaser i Sverige som är 

intressanta för att ge en bild av hur läget ser ut nu. Det finns även tidigare forskning om 

metadata, DSpace, DC och elektronisk publicering som kan ge en bild av vad som har 

funnits vara intressant inom dessa områden. Mycket av den litteratur och tidigare 

forskning jag har läst till den här uppsatsen kommer i sina slutsatser fram till ganska 

handfasta förslag på vad som behöver förbättras i arbetet med publikationsdatabaser och 

metadata.  

 

Arbetsgruppen för kvalitetssäkring av publikationsdatabaser har på uppdrag av Forum 

för bibliotekschefer, som är en del av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, 

2010 skrivit en slutrapport som heter Kvalitet och publikationsdatabaser.
21

 Rapporten 

kommer fram till att publikationsdatabaserna som ska leverera poster till SwePub runt 

om i Sverige måste förbättras. Rapporten formulerar tre kravnivåer. Den första handlar 

om att anpassa publikationsdatabaserna för att de ska kunna utgöra underlag till 

fördelning av medel. Den andra handlar om vilka specifika delar som behöver förbättras 

för att kunna fördela medel. Den tredje gäller en förbättring på nationell nivå av 

kvaliteten på publikationsdatabasernas innehåll. För att kunna göra förbättringar på 

dessa tre nivåer krävs enligt rapporten att publikationsdatabasernas poster är av högre 

kvalitet än i nuläget. Den här rapporten hade kunnat användas som en del av det 

analytiska verktyg som finns i uppsatsen men det framgick ganska snabbt av 

intervjuerna som har gjorts på biblioteken att endast två av fem bibliotek berörs 

nämnvärt av rapporten. Detta eftersom det bara är två bibliotek vars 

publikationsdatabaser leverar poster till SwePub och använder publikationsdatabasen 

till fördelning av medel. Jag anser därmed att rapporten är intressant i en teoretisk 

aspekt för att kunna belysa brister som har upptäckts bland de svenska 

publikationsdatabaserna men att kravnivån som rapporten ställer är allt för hög för att 

kunna appliceras på de bibliotek som undersöks i den här uppsatsen. 

 

När det gäller DSpace som system så menar Mary Kurtz i sin artikel från 2010, Dublin 

Core, DSpace, and a Brief Analysis of Three University Repositories att de 

obligatoriska elementen i DSpace ser till att metadatan i posterna lever upp till Parks 

kriterium completeness som beskrivs i avsnitt 4.1.
22

 Kurtz använder sig i sin 

                                                
19 DiVA, Uppsala Universitet, 2012-04-06, <http://www.diva-portal.org/> 
20 Karlsson, s.9. 
21 Karlsson, s.18. 
22 Kurtz, s.45. 
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undersökning av tre bibliotek i USA som har DSpace som system till sina 

publikationsdatabaser, av Jung-Ran Parks tre kvalitetsbegrepp för att ta reda på hur god 

kvaliteten är på metadatan i dessa publikationsdatabaser. Jung-Ran Parks 

kvalitetsbegrepp redovisas närmare under avsnitt 4.1 och Parks artikel varifrån de är 

hämtade beskrivs längre ner i det här avsnittet. Kurtz kommer fram till att bibliotek som 

använder sig av DSpace behöver granska metadatan i posterna för att få så kompletta 

och överensstämmande poster som möjligt.
23

 Det vill säga att posterna genomgår en 

kvalitetsgranskning innan de publiceras i databasen. I magisteruppsatsen Dublin Core i 

praktiken – En undersökning av hur Dublin Core används inom fem svenska söktjänster 

av Nils Mårtensson och Elena Vakhrameeva från 2003 kommer de fram till samma 

slutsats.
24

 De undersöker visserligen söktjänster på internet men menar att för att få god 

sökbarhet så krävs det att någon form av informationsspecialist lägger in och ändrar i 

metadatan i posterna. 

 

Ett exempel på problem som uppstår när en person ska lägga in en post menar Kurtz, är 

att det saknas beskrivningar på hur personnamn ska matas in med stora bokstäver och 

liknande.
25

 Där bibliotekarier och administratörer har kontrollerat posterna så har 

kvaliteten ökat.
26

 Kurtz kommer fram till att DSpace gör det enklare för personer som i 

texten kallas metadata naive att lägga in poster i publikationsdatabaser.
27

 Med metadata 

naive syftar Mary Kurtz på sådana personer som inte har erfarenhet av arbete med 

metadata. Kurtz ser också att även om författarna får utbildning i hur de ska lägga in 

posterna så gör bibliotekarierna ändå bättre poster.
28

 

 

Mårtensson & Vakhrameeva ser vissa fördelar med att låta författarna av resurserna 

själva skapa sina metadataposter eftersom det är de som vet bäst vad resurserna 

behandlar.
 29

 Problemet med detta är att författarna inte innehar samma kunskap om hur 

man ska göra för att skapa så bra metadata som bibliotekarier har. 

 

Mårtensson & Vakhrameeva kommer också fram till att producenterna av söktjänsterna 

de undersöker borde samarbeta kring utformandet av metadatafält.
30

 Miriam Björkhem 

och Jessica Lindholm är i sin masteruppsats Metadata för det digitala biblioteket – 

Objektbeskrivning av elektroniska resurser från 2000 inne på samma spår.
31

 De anser 

att ett samarbete och en gemensam strategi kring metadatahantering och förhållningssätt 

till elektroniska resurser på svenska bibliotek vore önskvärt. Björkhem & Lindholm 

menar vidare att samarbete bibliotek emellan kan leda till effektivisering av 

användningen när det gäller elektroniska resurser.
32

 Samtliga författare menar att ett 

samarbete skulle innebära att de deltagande biblioteken skulle få råd och stöd av 

varandra samt att de gemensamt skulle kunna utarbeta metadata för ännu outforskade 

områden vid samarbete. Även Jung-Ran Park ser i sin artikel Metadata Quality in 

Digital Repositories: A Survey of the Current State of the Art från 2009 positivt på 

                                                
23 Kurtz. 
24 N. Mårtensson & E. Vakhrameeva,  DC i praktiken – En undersökning av hur DC används inom fem 

svenska söktjänster, Högskolan i Borås, Borås, 2003, s.65. 
25 Kurtz, s.45. 
26 Kurtz, s.45. 
27 Kurtz, s.45. 
28 Kurtz, s.45. 
29 Mårtensson & Vakhrameeva, s.54. 
30 Mårtensson & Vakhrameeva, s.65. 
31 Björkhem & Lindholm. 
32 Björkhem & Lindholm, s.71. 
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samarbete bibliotek emellan.
33

 Park kommer även fram till att riktlinjer för metadata 

och automatisk metadatagenerering av system är de två vanligaste sätten bland bibliotek 

att försäkra sig om att metadatan är av god kvalitet.  

 
4. Analytiskt redskap 
 

Det här avsnittet innehåller först en bakgrund till metadata och kunskapsorganisation 

följt av en genomgång av det analysverktyg och den tillämpning av användarkrav som 

kommer att användas till analysen i den här uppsatsen.  

 

Metadata har sedan länge använts på bibliotek som en del av kunskapsorganisationen i 

katalogiserings- och indexeringsarbetet. Metadata används för att beskriva till exempel 

en bok för att på bästa sätt kunna återfinna den i en större samling böcker. Detsamma 

gäller för information på internet där denna hade varit omöjlig att återfinna utan en 

beskrivning av informationsresursen, alltså utan metadata. Ju bättre metadata en resurs 

har dessto lättare blir det att hitta resursen. Ju mer metadata som finns om resursen 

desto fler sökvägar in till resursen finns det. Finns bara resursens författare som 

metadatafält så går det bara att söka på just resursens författare, lägger man till ett 

metadatafält som beskriver titeln så blir även den sökbar och så vidare.
34

 Att metadatan 

är av hög kvalitet kan betyda många olika saker. Bland annat att till exempel 

författarnamn är rättstavade så att namnet blir sökbart. Även att den metadata som finns 

beskriver många olika aspekter av en resurs är viktigt då en sökning i till exempel en 

databas kan ske med en mängd olikartade behov som utgångspunkt.  

 

Parks tre kvalitetsbegrepp som beskrivs i avsnitt 4.1, utgör en del av uppsatsens 

analytiska verktyg. Begreppen används för att se om publikationsdatabasernas 

metadatascheman håller god kvalitet .
35

 Den andra delen av det analytiska verktyget är 

FRBRs användarkrav som presenteras i avsnitt 4.2 och används för att se om 

metadataelementen når upp till användarkraven.
36

 Det är dessa begrepp och krav som 

ska användas för att försöka ta reda på hur det ser ut på biblioteken som använder sig av 

DSpace med hänsyn till deras metadata, hur god kvaliteten är på 

publikationsdatabasernas metadatascheman.  

 

Hur bibliotekens användande av metadatafält skiljer sig åt kommer att belysas med 

hjälp av både kvalitetsmåtten och användarkraven eftersom det i den här 

undersökningen förutsätts att biblioteken eftersträvar metadata av hög kvalitet och att 

den är skapad för användarna. Varför de använder metadata som de gör kommer att 

besvaras med hjälp av intervjuerna och delvis även metadataschemana. 

 

 

 

                                                
33 J. Park, Metadata Quality in Digital Repositories: A Survey of the Current State of the Art, Cataloging 

and Classification Quarterly, vol. 47, 2009. 
34 Baca, Murtha (red.), Introduction to metadata: pathways to digital information, 1998 
35 Park, Cataloging and Classification Quarterly. 
36 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Funktionella krav på 

bibliografiska poster, Slutrapport Svensk Biblioteksförenings kommitté för katalogisering, 2006, 

<http://www.loc.gov/catdir/cpso/Vad-ar-FRBR.pdf> 
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4.1 Park 
 

Jung-Ran Park är forskare vid College of Information Science and Technology på 

Drexel University i Philadelphia, USA.
37

 I en av sina undersökningar om metadata har 

Park gått igenom en stor mängd forskning rörande metadatakvalitet. Undersökningen 

redovisas i en artikel vilket gör det svårt att vara detaljerad i beskrivningen av 

resultaten. Kvalitativ metadata är enligt Park metadata som uppnår de bibliografiska 

funktionerna discovery, use, provenance, currency, authentication och administration. I 

undersökningen kom det fram att det finns tre kvalitetsbegrepp som är vanligast 

förekommande i forskning när det gäller metadatakvalitet. Dessa tre kvalitetsbegrepp är 

Completeness, Accuracy och Consistency.
38

 Här nedan följer en redovisning av vad de 

olika begreppen innebär enligt Park. 

 
4.1.1 Completeness 
 

Fullständighet skapar man med hjälp av tydliga riktlinjer som ska bestämma hur 

metadataelement ska användas. I dessa riktlinjer ryms vilka databasfält som ska vara 

frivilliga att fylla i och framförallt vilka som ska vara obligatoriska. Det här kravet berör 

sättet och skälen till att man har valt ut hur metadataelementen ska användas. 

 
4.1.2 Accuracy 
 

Är man inte noggrann i sina inmatningar i databasfälten så kan det leda till att det blir 

omöjligt att söka i en post. Saker som felstavningar eller olika sätt att skriva ett 

personnamn på kan skapa många problem. Det här kravet berör hur noggrann eller exakt 

man varit i beskrivningen av hur man ska fylla i databasfälten. 

 
4.1.3 Consistency 
 

Konsekvens handlar om hur man kan vara konsekvent i användandet av till exempel 

datumstandard i sin egen databas. Det handlar även om huruvida man tittar på vilken 

datumstandard de man kan tänkas vilja samarbeta med använder. Alltså i vilken 

utsträckning man har varit konsekvent när man bestämmer vad databasfälten ska 

innehålla. 

 
4.2 FRBR 
 

FRBR står för Functional Requirements for Bibliographic Records och är en rapport 

skriven av IFLA (The International Federation of Library Associations and 

Institutions).
39

 Rapporten togs fram för att undersöka funktionella krav på bibliografiska 

poster och ger förslag på en beskrivningsnivå för nationalbibliografiska poster och en 

begreppsmodell för metadata. Det går att diskutera huruvida en nationalbibliografisk 

nivå är nödvändig för de publikationsdatabaser som använder sig av DSpace. FRBR är 

den vanligaste modellen för att förbättra poster i bibliotekskataloger och kan därför säga 

något om huruvida publikationsdatabaserna uppfyller krav vanliga för biblioteksposter.  

                                                
37 Park, Cataloging and Classification Quarterly. 
38 Park, Cataloging and Classification Quarterly, s.219ff. 
39IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 

<http://www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/frbr-sv.pdf> 
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IFLArapporten har användarna och deras behov i fokus och ställer upp fyra 

användarkrav. Dessa krav är hitta, identifiera, välja och få tillgång till. Kraven 

representerar de allmänna uppgifter som användaren behöver utföra för att ha nytta av 

och kunna söka i informationssystem. 

 

Kraven finns beskrivna på flera olika ställen men de svenska översättningarna av 

Miriam Säfström har hämtats ur Funktionella krav på bibliografiska poster. FRBR talar 

om attribut vilket här motsvaras av ett element i ett metadataschema, tillexempel 

attributet titel är metadataelementet titel. Efter beskrivningen av ett krav följer en 

uppräkning av de attribut som enligt FRBR krävs för att uppfylla just det kravet. Till 

den här undersökningen har de attribut som av IFLA tillskrivits högt värde eller 

medelhögt värde valts ut och som stämmer in på publikationsdatabasernas funktioner. 

De attribut som har valts ut har hämtats främst från entiteterna verk och uttryck men 

även från manifestation och exemplar i någon mån. Verk beskriver resursen som idé, 

uttryck vilken form resursen har, manifestation i vilken version resursen är och 

exemplar just vilket exemplar av resursen det rör sig om. Några attribut från FRBR har 

dock utelämnats då de i mitt tycke inte fyller någon funktion eftersom 

metadataschemana inte har motsvarande element, de skulle med andra ord bara ta upp 

plats. FRBR har också en person-relation att ta hänsyn till vid fullständig genomgång av 

kraven men eftersom DSpace som system inte har någon funktion för auktoritetskontroll 

vad gäller författarnamn så utelämnas den relationen i den här undersökningen.  

 
4.2.1 Hitta 
 

Hitta innebär att entiteternas attribut eller relationer motsvarar användarens sökkriterie. 

Kravet kan ses som en kombination av bibliotekskatalogens traditionella uppgifter att 

göra det möjligt att ”finna” och ”samla” material. 

Här identifierar FRBR attributen titel, form och språk som nödvändiga för att kunna 

hitta en resurs. 

 
4.2.2 Identifiera 
 

Att identifiera innebär att användaren skall kunna fastställa att han/hon funnit rätt 

resurs, och skilja det från andra liknande. 

Här identifierar FRBR attributen titel, form, datum, språk och upphovsuppgift för att 

kunna identifiera resursen. 

 
4.2.3 Välja 
 

Välja innebär att användaren ska kunna välja den resurs som passar hans/hennes behov 

med avseende på innehåll, fysisk form et cetera (och även kunna välja bort resurser som 

inte motsvarar dessa behov).  

Här identifierar FRBR attributen titel, form, datum, språk och upphovsuppgift för att 

kunna välja rätt resurs. 
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4.2.4 Få tillgång till 
 

Att få tillgång till innebär att användaren skall kunna få tag i en entitet, antingen genom 

köp, lån et cetera eller genom elektronisk fjärråtkomst. 

Här identifierar FRBR attributen identifikator (uri, isbn, issn eller liknande) och 

upphovsuppgift för att kunna få tillgång till en resurs. 

 

5. Metod 
 

Syftet med den här undersökningen är att försöka ta reda på hur biblioteken väljer att 

skapa metadataschemana utifrån sina behov. Eftersom jag är intresserad av hur 

kvalitetsarbetet med metadatan ser ut så har jag valt att studera dels metadataschemana i 

sig och dels hur bibliotekarier arbetar med metadata i publikationsdatabaserna. 

Undersökningen har två olika delar, dels görs en studie av vilka metadatafält som 

används i metadataschemana av de respektive bibliotekens publikationsdatabaser och 

hur. Dels görs intervjuer med bibliotekarier från dessa bibliotek om 

publikationsdatabaserna och deras metadata 

 

Jag har gjort studierna av bibliotekens metadatascheman för att hitta de likheter och 

skillnader i användandet av metadataelementen som jag antar finns. Dessa 

metadatascheman har samtliga bibliotek frivilligt lämnat ut via e-post. 

Riksantikvarieämbetets bibliotek har dock inte kommit så långt i sitt arbete med DSpace 

att de har färdiga metadatascheman ännu. Metadataschemana kommer att ställas upp i 

tabeller och därefter jämföras. 

 

Tabeller har konstruerats utifrån publikationsdatabasernas metadatascheman och även 

en tabell över de metadataelement som är obligatoriska om man ska leverera poster till 

SwePub. Tabellen med SwePubs obligatoriska metadatafält har hämtats från Kvalitet 

och publikationsdatabaser som är en rapport från Sveriges Universitets- och 

Högskoleförbund.
40

 Tabellerna är indelade i olika kategorier för att kunna belysa olika 

aspekter av metadataschemana. Den sista tabellen har konstruerats utifrån en 

sammanställning av DCs element och qualifiers som Zeng & Qin gjort i sin bok 

Metadata.
41

 Efter att ha ställt upp tabeller har förhoppningen varit att de kan ge svar på 

frågeställningarna:  

 

 Hur god är kvaliteten på publikationsdatabasernas metadatascheman? 

 Hur skiljer sig bibliotekens användande av metadatafält åt? 

 

Efter detta har intervjuer gjorts med en person från varje bibliotek som arbetar med 

DSpace. Detta för att kunna bilda mig en uppfattning om bakgrunden till 

publikationsdatabasen och hur biblioteken väljer att använda sina metadatascheman. Jag 

har också valt att använda mig av intervjuer eftersom någon dokumentation rörande 

publikationsdatabaserna inte finns. Det finns en problematik i att välja att göra 

intervjuer som handlar om fakta och inte personers åsikt eftersom intervjuer aldrig kan 

vara objektiva utan infomantens åsikter om ämnet alltid lyser igenom svaren. Jag har 

ändå valt att genomföra intervjuerna just för att få en bakgrundsbild och förklaringar av 

begrepp och tankar inom ämnet som annars hade varit svårt att få fram. I den del av 

                                                
40 Karlsson, s.11. 
41 Zeng & Qin, s.21. 
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uppsatsen där intervjuerna redovisas så görs detta i kortfattade sammanfattningar av det 

som tillslut är viktigast för att kunna ge svar på undersökningens frågor. Intervjuerna 

har varit semistrukturerade då jag anser att detta kan ge fler svar än en strukturerad 

intervju. Informanterna är experter på ämnet och kan antagligen komma med mer 

information än den här uppsatsens intervjuguide innehåller frågor för. Inför en 

semistrukturerad intervju utformas en intervjuguide. Enligt Bryman så utformas 

intervjuguiden gärna med hjälp av teman.
42

 Den här uppsatsens intervjuguide innehåller 

fyra teman som är: publikationsdatabasen/bakgrund, metadata och 

interoperabilitet/samarbete samt övrigt. Dessa teman är menade att täcka in uppsatsens 

huvudområden. 

 

När man utför en semistrukturerad intervju behöver man inte följa sin intervjuguide till 

punkt och pricka utan det går bra att ställa frågorna i en annan ordning eller ställa 

följdfrågor när så behövs.
43

 Intervjuerna har ägt rum på de respektive bibliotekariernas 

arbetsplatser. Dock har intervjuerna med bibliotekarierna som befinner sig i Stockholm, 

Karolinska Institutet och Riksantikvarieämbetet, ägt rum över telefon. Intervjuerna har 

spelats in med hjälp av en diktafon och de viktigaste delarna har transkriberats. 

Intervjuguiden har utformats efter följande frågeställningar som de förhoppningsvis 

givit svar på (tillsammans med metadataschemana ovan): 

 

 Varför använder biblioteken metadata som de gör? 

 

Intervjuguiden finns i slutet av uppsatsen som Bilaga 1. 

 

För att återigen använda Brymans ord så faller den här studien bäst in under kategorin 

kvalitativ metod med en komparativ strategi.
44

 Den sortens undersökning används enligt 

Bryman främst för kvalitativa intervjuundersökningar av två eller flera fall. Den här 

kandidatuppsatsens undersökning är komparativ på så sätt att den har undersökt vilka 

skillnader och likheter det finns i användandet av metadatan i DSpace på olika bibliotek. 

Detta sker med intervjuer där personer på biblioteken beskriver arbetet och denna 

undersökning av beskrivningar gör att undersökningen blir kvalitativ.  

 

5.1 Etiska ställningstaganden 
 

I samband med bokningarna av intervjuerna har informanterna fått ge sitt informerade 

samtycke efter att ha fått berättat för sig vad uppsatsen handlar om i stora drag.
45

 I 

samband med detta har de även fått veta att de inte kan anonymiseras men att de inte 

kommer namnges personligen utan bara deras arbetsplatsers namn kommer finnas med i 

texten. Detta eftersom det anses vara etiskt korrekt i forskningssamanhang. De för 

undersökningen viktigaste delarna har transkriberats och finns i uppsatsskrivarens ägo. 

 

                                                
42 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Malmö, 2002, s.301. 
43 Bryman, s.301. 
44 Bryman, s.73. 
45 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002, 

2012-04-02, s.7ff, <http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf> 
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5.2 Disposition av empiri, analys och slutsatser 
 

I de resterande delarna av uppsatsen börjar med en presentation av undersökningens 

empiri. Först presenteras de tabeller som har konstruerats utifrån bibliotekens 

metadatascheman och även en tabell över metadatafält obligatoriska vid leverans till 

SwePub. Sen presenteras intervjuerna med de personer som arbetar med DSpace på de 

respektive biblioteken. Efter denna redovisning av empiri övergår uppsatsen i en 

analysdel. Där analyseras materialet som har urskiljts ur metadatatabellerna och 

intervjuerna utifrån Parks kvalitetsbegrepp och FRBRs användarkrav beskrivna under 

avsnitt 4, analytiskt verktyg. Därefter följer undersökningens slutsatser och diskussion.  

Först presenteras de första frågeställningarna som är av mer deskriptivt slag, dessa 

frågor har inte analyserats genom Parks kvalitetsbegrepp och FRBRs användarkrav utan 

kommer direkt från resultatredovisningens tabeller och intervjuer. Därefter presenteras 

den sista frågeställningen som besvarar på vilket sätt biblioteken uppfyller Parks 

kvalitetsbegrepp och FRBRs användarkrav. En avslutande diskussionen avslutar 

avsnittet där uppsatsförfattarens egna åsikter om ämnet och undersökningen lyfts fram. 

 
6. Empiri  
 

Här följer presentationer av resultaten som undersökningen har genererat. Först 

presenteras de metadatatabeller som har konstruerats efter en studie av  

publikationsdatabasernas metadatascheman och SwePubs krav för den som ska leverera 

poster till dem. Innan varje metadatatabell finns en förklarande text som beskriver 

tabellens innehåll. I dessa texter finns även i viss mån informanternas svar om hur 

metadata används hämtade från intervjuerna. Efter dessa tabeller så redovisas i ett eget 

avsnitt de intervjuer som har genomfört med informanterna. Denna uppdelning har valts 

för att på ett så tydligt sätt som möjligt visa på de resultat som har framkommit. 

 
6.1 Metadatatabeller 
 

I det här avsnittet redovisas de metadatatabeller som har konstruerat utifrån 

metadataschemana och de fält som är obligatoriska vid leverans till SwePub. Tanken är 

att visa på likheter och skillnader i metadataanvändandet. Även de svar på frågor i 

intervjuerna som direkt rör metadata och användandet av metadata på biblioteken 

redovisas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

12 

 

6.1.1 Gemensamma metadataelement 
 

Tabellen nedan visar vilka metadatafält som samtliga lärosäten använder sig av. Här ser 

vi att det är ganska få metadatafält som biblioteken har gemensamt. 

 

Element Kvalifierare 

Contributor author 

Identifier ISBN 

Identifier ISSN 

Relation hasPart 

Title  

Language  
Tabell 1. En tabell över de metadatafält där element och qualifier används av samtliga bibliotek. 

 
6.1.2 Bibliotekens egenskapade metadataelement 
 

Här redovisas tabeller över bibliotekens egenskapade metadatafält bibliotek för 

bibliotek. Till elementen och kvalifieraren finns beskrivningar som har framkommit i 

intervjuerna. 

 

Informanten på Göteborgs Universitet berättade i intervjun att de egenskapade 

metadataelementen rör konstnärlig forskning. Metadatafälten möjliggör beskrivningar 

av konstnärliga verk som annars kan vara svåra att beskriva då de inte är textuella. De 

element som är kursiverade har biblioteken hämtat från DC och där är det den 

tillhörande kvalifieraren som är utmärkande för biblioteket. 
 

Göteborgs Universitet 

Element Kvalifierare Beskrivning 

Description Project Beskrivning av projekt 

Description Summary Sammanfattning, ej abstract 

Description supportedBy Vem har sponsrat? 

Description workIncluded Vad är det ett delverk i? 

Relation publishedIn Var är det offentliggjort? 

Relation URI Länkar 

typeOfWork  Vilken sorts verk är det? 

Tabell 2.0. En tabell över de metadatafält som Göteborgs Universitet har skapat. 

 

Informanten på Högskolan i Borås berättade att även deras egenskapade 

metadataelement främst behandlar konstnärlig forskning. De har också metadataelement 

som ska utgöra en koppling mellan posten och forskarens profil på högskolans 

webbplats. Till sist finns fält för export till Uppsök och till lokala system. Uppsök är en 

tjänst skapad av Kungliga Biblioteket som samlar alla Sveriges examensarbeten och 

uppsatser i en databas på internet.
46

 

 

 

 

 

                                                
46 http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok 
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Högskolan i Borås 

Element Kvalifierare Beskrivning 

locationName currentLocation Var finns en resurs (fysiska resurser) 

displayMaterialsTech  Vilket material är den resursen gjord av 

physicalDescription  Vilken form osv har resursen 

objectWorkType  Vad är det för slags objekt (t.ex. kollektion)? 

Author Uid ID kopplat till forskarprofilen på webbplatsen 

Editor Uid ID kopplat till forskarprofilen på webbplatsen 

type programme Vilket utbildningsprogram hör uppsatsen till? 

contributor Curator Vem är utsällningskurator? 

strategicResearch  Vilket styrkeområde tillhör resursen? 

sustainable  Ingår resursen i hållbar uteckling? 

setspec Local Strategiska forskningsområden 

setspec  Uppsok Export till uppsök 

Tabell 2.1. En tabell över de metadataelement som Högskolan i Borås har skapat. 

 

Informanten på Karolinska Institutet berättade att de egenskapade metadataelementen i 

första hand behandlar disputationsförfarandet.  

 

Karolinska Institutet 

Element Kvalifierare Beskrivning 

ki pubyear Publiceringsår 

ki comment Kommentar om avhandlingen av intresse för 
alla (syns publikt) 

ki admin Kommentar av intresse för administratörer (ej 

publik) 

ki id Kiid 

ki adress Postadress 

ki defenceplace Plats för disputation 

ki defencetime Klockslag 

ki archive Diarienummer 

ki nail Spikdag 

publisher departementCode Institutionskod 

Tabell 2.2. En tabell över de metadataelement som Karolinska Institutet har skapat. 

 

På Malmö Högskola så är de egenskapade metadataelementen dels gjorda för 

disputation och dels för vetenskapsområde och även om resursen är peer reviewed. Det 

finns fält för export till Uppsök, vem som är handledare för en uppsats och vilken 

institution det gäller. 
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Malmö Högskola 

Element Kvalifierare Beskrivning 

Type peerreviewed Resursen är peer reviewed 

Publisher place Var publiceras resursen? 

Subject classification Vetenskapsområde 

Setspec uppsok Fält för Libris sökmotorer 

Contributor advisor Uppsatshandledare 

Contributor department Författarens institution 

Thesis defenceDate Datum för disputation 

Thesis defencePlace Plats för disputation 

Thesis defenceTime Tid för disputation 

Thesis opponentName Opponentens namn 

Tabell 2.3. En tabell över de metadataelement som Malmö Högskola har skapat. 

 

6.1.3 Bibliotekens obligatoriska metadatafält 
 

Här visas de metadatafält som är obligatoriska att fylla i vid skapandet av en post.  

Göteborgs Universitet har elva obligatoriska metadatafält där två specifikt är till för 

avhandlingar, fyra är specifikt till för uppsatser och ett är till för både avhandlingar och 

uppsatser. Övriga fyra fält gäller för samtliga publikationer i databasen. 

 

Göteborgs Universitet 

Element Kvalifierare Beskrivning 

contributor author Författare (avhandlingar & uppsatser) 

title  Titel 

date issued Utgivningsdatum 

language iso Språk 

type  Medietyp 

gup defenceplace Plats för disputation (avhandlingar) 

gup defencedate Datum för disputation (avhandlingar) 

setspec uppsök Ämneskategori enligt Libris (uppsatser) 

type uppsök Typ enligt Libris (uppsatser) 

contributor department Institution (uppsatser) 

type degree Examensnivå (uppsatser) 

Tabell 3.0 En tabell över vilka metadatafält som är obligatoriska att fylla i vid Göteborgs Universitet. 

 

Högskolan i Borås har sex obligatoriska metadatafält. De behandlar publikationsdatum, 

publikationstyp och titel, högskolans strategiska forskningsområden, SVEP:s 

ämneskategorier och hållbar utveckling. 
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Högskolan i Borås 

Element Kvalifierare Beskrivning 

date issued Publikationsdatum 

strategic research  Strategiska forskningsområden 

subject svep Fält för SVEP:s ämneskategorier 

sustainable  För forskning inom området hållbar 

utveckling 

title  Titel 

type  Publikationstyp 

Tabell 3.1. En tabell över vilka metadatafält som är obligatoriska att fylla i vid Högskolan i Borås. 

 

Karolinska Institutet har 19 obligatoriska metadatafält av vilka många rör 

disputationsförfarande. 
 

Karolinska Institutet 

Element Kvalifierare Beskrivning 

titel  Avhandlingens titel 

ki pubyear Publiceringsår 

identifier isbn ISBN 

related hasPart Ingående artiklar 

description abstract Abstract 

language Iso Språk 

type publicationType Publikationstyp 

contributor author Författare 

contributor email E-postadress 

ki id KIID 

ki adress Postadress 

ki defenceplace Plats 

date awarded Disputationsdatum 

ki defencetime Klockslag 

publisher departement Institution 

publisher departementCode institutionskod 

ki origin Utgivare 

ki archive Diarienummer 

identifier uri Uri 

Tabell 3.2. En tabell över vilka metadatafält som är obligatoriska att fylla i vid Karolinska Institutet. 

 

Malmö Högskola har ett registreringsformulär för varje publikationstyp, de åtta element 

som är kursiverade tillhör endast ett formulär medan de sex andra fälten finns i flera 

formulär.  
 
 

 

 

 

 



  

16 

 

Malmö Högskola 

Element Kvalifierare Beskrivning 

audience  Resursens publik 

contributor author Författare 

date issued Utgivningsdatum 

defence date Datum för disputation 

defence time Tid för disputation 

defence place Plats för disputation 

description other Namn, plats, start- och slutdatum för 

konferensen 

language iso Språk 

opponent name Opponentens namn 

publisher  Förlag 

relation isPartOfPublication Tidskrift 

subject SRCS Svenska vetenskapskategorier 

title  Titel 

type  Publikationstyp 

Tabell 3.3 En tabell över vilka metadatafält som är obligatoriska att fylla i vid Malmö Högskola. 

 
6.1.4 Obligatoriska metadatafält vid leverans till SwePub 
 

Här visas de metadatafält som är obligatoriska att levera till SwePub hämtade ur 

Sveriges Universitets- och Högskolebibliotekförbunds rapport Kvalitet och 

publikationsdatabaser.
47

 SwePub använder sig av ett eget metadataformat som heter 

SwePub-MODS.
48

 Om biblioteket använder sig av ett motsvarande fält markeras det 

med ett X, om fältet är obligatoriskt hos biblioteket så markeras det med ett O. På 

Malmö Högskola är värdpublikation obligatoriskt i ett av registreringsformulären, se 

tabell 3.3, och har därför kursiverats nedan. 

 

SwePub Göteborgs 

Universtitet 

Högskolan i 

Borås 

Karolinska 

Institutet 

Malmö 

Högskola 

Titel XO XO XO XO 

Upphovsman XO X XO XO 

Publikationstyp XO XO XO XO 

Ämnesklassifikationskod 

enligt SVEP 

 XO  XO 

Utgivningsuppgift 

(publiceringsår) 

XO XO XO XO 

Språk XO X XO XO 

Värdpublikation  X  XO 
Tabell 4. En tabell över de metadatafältsom är obligatoriska vid leverans till SwePub. 
 

 
 
 
 

                                                
47 Karlsson, s.11. 
48 SwePub, <http://swepub.kb.se> 
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6.1.5 Dublin Coreelement använda av biblioteken 
 

Här visas en tabell över de DC-element som biblioteken använder. Ett kryss innebär att 

lärosätet använder sig av elementet eller kvalifieraren. Den här tabellen är skapad efter 

en tabell hämtad ur Zeng & Qins bok Metadata från 2008.
49

 Högskolan i Borås 

tillsammans med Malmö Högskola är de bibliotek som använder flest metadataelement 

från de 46 befintliga DC-elementen med kvalifierare. Högskolan i Borås använder 37 

metadataelement och Malmö Högskola använder 36 element. Mellan dessa skiljer sig 

användningen åt i fem element och kvalifierare. Göteborgs Universitet använder 13 

element och Karolinska Institutet använder 6 stycken. Samtliga använder sig av 

elementet titel, elementet description med kvalifieraren abstract och även elementet 

language. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Zeng & Qin, s.21. 
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Element Kvalifierare Göteborgs 

Universitet 

Högskolan i 

Borås 

Karolinska 

Institutet  

Malmö 

Högskola 

Titel  X X X X 

alternative X X  X 

Creator   X  X 

Subject  X X  X 

Description  X X  X 

tableOfContents  X  X 

abstract X X X X 

Publisher   X X X 

Contributor  X X X X 

Date   X  X 

created  X  X 

valid     

issued X X  X 

modified     

copyrighted  X  X 

submitted  X  X 

available X X  X 

accepted     

Type  X X X X 

Format   X  X 

extent X X  X 

medium  X  X 

Identifier   X  X 

citation X X  X 

Source   X  X 

Language  X X X X 

Relation  X X  X 

isVersionOf  X  X 

isReplacedBy  X  X 

isRequiredBy     

isPartOf  X   

isReferencedBy  X  X 

isFormatOf  X  X 

conformsTo  X  X 

hasVersion  X  X 

replaces  X  X 

requires  X X X 

hasPart    X 

references     

hasFormat     

Coverage   X   

spatial  X  X 

temporal  X   

Rights  X X  X 

accessRights    X 

license     

Tabell 5. En tabell över de metadataelement med element och qualifiers som biblioteken har hämtat direkt 

från DC Metadata Initiative. 
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6.2 Sammanfattning av intervjuer 
 

I det här avsnittet så sammanfattas det som framkommit i intervjuerna, bibliotek för 

bibliotek. Inga direkta citat är utskrivna då det inte är informanternas personliga åsikter 

som är fokus för undersökningen utan hur arbetet med metadata i publikationsdatabaser 

fungerar. Sammanfattningarna följer samma struktur som intervjuguiden. Eftersom det 

är semistrukturerade intervjuer som har genomförts så kan det skilja sig något var i 

intervjuns gång frågorna har blivit ställda. Intervjuguiden är bifogad som Bilaga 1. 

 
6.2.1 Göteborgs Universitet 
 

Göteborgs Universitet har haft sin publikationsdatabas GUPEA (Göteborgs Universitets 

publikationer Elektroniskt Arkiv) sedan mitten av 00-talet. Publikationsdatabasen är ett 

fulltextarkiv som bland annat innehåller uppsatser och de publikationer som inte hör 

hemma i någon annan databas eller något annat arkiv.  

Det finns möjligheter att fråga och utnyttja andra DSpaceanvändares erfarenheter men 

informanten på biblioteket anser att man borde samarbeta mer kring 

publikationsdatabasen och DSpace.  

 

I publikationsdatabasen finns avhandlingar som spikas elektroniskt. Det finns även 

studentuppsatser, övriga publikationer som forskarna vill publicera fritt i en open 

accessdatabas och specialsamlingar av olika slag. I de allra flesta fall så läggs resurserna 

ut med fulltext men det finns undantag. Det är både utbildad personal och bibliotekarier 

som lägger in och granskar poster i GUPEA. 

 

Publikationsdatabasen fungerar även som ett slags galleri där konstnärliga fakulteten 

tittar på det material som är inlagt. Detta är en form av peer reviewförfarande för 

konstnärlig forskning som genererar poäng efter ett system. De poster som finns där är 

skapade för att så bra som möjligt med bild och text beskriva resurserna.  

 

När biblioteket har skapat egna metadatafält så har det varit i nära samarbete med just 

konstnärliga fakulteten. Det var fakulteterna själva som kom fram till vad de behövde 

för att kunna publicera sin forskning på bästa sätt i DSpace och biblioteket omvandlade 

dessa behov till metadatafält efter möten grupperna emellan. När dessa fält har skapats 

så har man tänkt på att det ska kunna gå att föra över posterna i GUPEA till andra 

system. Metadatafälten har alltså uppkommit ur lärosätets forskares behov. 

 

Göteborg Universitet har inget samarbete med andra när det gäller skapande av 

metadatafält. Publikationsdatabasen levererar poster till flera andra system och tjänster 

och har en policy som nyligen blev färdig och den ska man hänvisa till om det uppstår 

några tveksamheter eller liknande.  

 
6.2.2 Högskolan i Borås 
 

Högskolan i Borås var relativt tidig i Sverige med att bygga upp sin publikationsdatabas 

BADA (Borås Akademiska Digitala Arkiv). Detta gjorde de eftersom de ville ha 

överblick över forskningen och de publikationer som högskolan producerar. Med de nya 

kraven från regeringen att man ska kunna redovisa sin forskning och hur mycket 

lärosätet producerar per år för prestationsbaserad resurstilldelning så blir 

publikationsdatabasen på Högskolan i Borås än viktigare. 
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Informanten på biblioteket skulle gärna se ett vidare samarbete med Göteborgs 

Universitet eftersom även de har konstnärlig forskning med bland annat Högskolan för 

Design och Konsthantverk. Högskolan i Borås har Textilhögskolan vars forskning 

många gånger kan vara svår att få in i en publikationsdatabas eftersom det inte rör sig 

om textbaserade resurser. 

 

I sin publikationsdatabas har högskolan artiklar, konferensbidrag, doktorsavhandlingar, 

licentiatsavhandlningar, högskolegemensamma rapportserier (till exempel Vetenskap 

för profession) och studentexamensarbeten. Den har även digitaliserade 

biblioteksminnen, där människor berättar om sina första minnen av bibliotek, gamla 

uppsatser och specialarbeten. Högskolan arbetar just nu med sätt att försöka få in 

Textilhögskolans forskning och examensarbeten samt Webbredaktörprogrammets 

examensarbeten. Denna sorts resurser är av speciell karaktär då de består av 

kollektioner, utställningar, webbsidor och liknande. 

 

Högskolan använder även publikationsdatabasen för att länka forskarnas produktion till 

forskarprofiler som finns på högskolans webbsida samt för att få ut statistik och 

bibliometri om den forskning som produceras på lärosätet. 

 

När biblioteket konstruerar nya metadatafält är det oftast för att fylla ett behov från till 

exempel en särskild institution. Metadatafälten tas fram genom diskussioner med dessa 

institutioner för att se till att deras behov uppfylls. Sedan görs noggranna beskrivningar 

i registreringsformuläret för att det ska vara tydligt vad som ska fyllas i var. Flera av de 

metadatafält som har skapats för publicering av konstnärlig forskning har hämtats från 

en metadatastandard som heter Categories from the Description for the Works of Art.  

Nya poster i databasen läggs in av utbildad personal eller bibliotekarier. Högskolan i 

Borås har en publiceringspolicy som ställer krav på att man ska lägga in alla 

forskningspublikationer. Högskolan i Borås publikationsdatabas levererar poster till 

bland annat SwePub, Uppsök och uppsatser.kb.se.  

 
6.2.3 Karolinska Institutet 
 

När kravet på att fulltextpublicera avhandlingar kom så valde Karolinska Institutet att 

skaffa en publikationsdatabas. Denna publikationsdatabas är mer av ett fulltextarkiv än 

en publikationsdatabas då det inte rymmer all forskning utan bara består av de delar som 

inte redan har publicerats någon annanstans. Databasen innehåller doktors- och 

licentiatsavhandlingar och snart också artiklar. Många av de avhandlingar som 

produceras vid Karolinska Institutet är sammanläggningsavhandlingar vilket innebär att 

de består av en lång sammanfattning samt flertalet redan publicerade artiklar. De 

avhandlingar och artiklar som har publicerats i något annat arkiv eller databas, till 

exempel web of science, läggs inte in i den egna databasen. Avhandlingarnas 

sammanfattning finns i databasen även om artiklarna finns publicerade på andra ställen.  

Alla poster i databasen granskas av bibliotekarier. 

 

När Karolinska Institutet har konstruerat egna metadatafält så har de utgått från sina 

egna behov, vad doktoranden/forskaren behöver, vad forskarutbildningsenheten behöver 

och vad användare av databasen behöver. Inget samarbete har genomförts med andra 

bibliotek eller liknande men biblioteket har i skapandet av nya metadatafält tittat på sina 

egna befintliga system och andras publikationsdatabaser för att hitta så bra lösningar 
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som möjligt. Biblioteket har även tänkt på att säkerställa att fälten ska vara 

interoperabila med andra system i framtiden om så behövs. Många av de metadatafält 

som Karolinska Institutet har skapat rör disputationer, så som disputationsdatum, 

spikdatum och disputationsplats. 

 

Biblioteket kommer i framtiden att leverera poster till både SwePub och OpenAir. 

Dessa båda databasers krav på metadata tog biblioteket hänsyn till när de påbörjade 

arbetet med publikationsdatabasen. Karolinska Institutet har än så länge ingen policy 

men har tänkt starta en grupp över hela lärosätet med representanter för dem vars 

forskning finns i publikationsdatabasen. 

 
6.2.4 Malmö Högskola 
 

Malmö Högskola hade länge en databas med sådant som kallades grå litteratur, det vill 

säga opublicerat material som till exempel uppsatser. Uppdraget kom från högskolan att 

göra materialet sökbart och fritt tillgängligt. Publikationsdatabasen som den är idag 

kallas MUEP (Malmö University Electronic Publishing). 

 

Informanten på biblioteket tror att det är lite svårt att samarbeta eftersom de flest arbetar 

med sina lokala behov och problem samtidigt som det är några få personer på 

DuraSpace, som är en arbetsgrupp som är ansvariga för nyheter i systemet i stort.  

I MUEP lägger man in examensarbeten från studenter, forskningspublikationer av 

Malmö Högskolas forskare samt egna publikationer som till exempel tidskrifter. Det 

finns även avhandlingar, filmer, elektroniska lärresurser skapade på högskolan och 

konferenspresentationer.  

 

Studenterna lägger själva in sina examensarbeten i publikationsdatabaserna och 

forskarna lägger in sina publikationer. Biblioteket lägger in Malmö Högskolas egen 

utgivning och övriga resurser. Publikationsdatabasen har olika registreringsformulär för 

de olika sorters resurser som ska läggas in. 

 

Publikationsdatabasen fungerar som en databas över all utgivning producerad av Malmö 

Högskola. Den har även en bibliometrifunktion som fungerar för lokala behov som till 

exempel medelsfördelning. För mer komplex bibliometrisk funktion kopplas den 

samman med Web of Science och PubMed i en egen databas. 

 

Nya metadatafält skapas utefter behov. SwePub och DC följs alltid eftersom  

man på högskolan är mån om att kunna samarbeta med andra format, bibliotek och 

databaser. Det finns fält som täcker disputationer och dessa är hämtade från 

metadatastandarden Electronic Theses and Dissertations Metadata Set. MUEP levererar 

poster till flera andra system och tjänster, bland annat SwePub. Malmö Högskola har tre 

policys som rör publikationsdatabasen, en Open, en e-publiceringspolicy och en med 

uppsatsriktlinjer. 

 
6.2.5 Riksantikvarieämbetet  
 

På Riksantikvarieämbetet pågår ett projekt för att utreda och införa en 

publikationsdatabas. Projektet drivs av myndighetens bibliotek, som heter 

Vitterhetsakademiens bibliotek. Riksantikvarieämbetet beslutade sig för att starta 
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projektet eftersom de såg ett behov av att kunna lagra publikationer elektroniskt och 

göra dem tillgängliga.  

 

Publikationsdatabasen kommer på Riksantikvarieämbetet att användas som 

fulltextdatabas för vissa kollektioner. Där ska de rapporter som skrivs vid arkeologiska 

utgrävningar i samband med till exempel vägbyggen, som enligt lag ska levereras in till 

Riksantikvarieämbetet finnas. Riksantikvarieämbetets egen utgivning kommer även att 

ingå i databasen.  

 

Bibliotekarier granskar och lägger in poster i systemet. En instruktion, en slags policy,  

kommer att skrivas som beskriver hur systemet ska fungera, vad som ska finnas där och 

hur resurserna ska levereras till systemet. Ingen leverans till SwePub är planerad men på 

sikt i och med e-pliktleveransen kommer Det finns en önskan om att alla som använder 

sig av DSpace lägger upp sina DC-fält synligt så att ett bättre samarbete kring metadata 

blir möjligt.  

 
7. Analys av metadatascheman 
 

Här redogörs för hur bibliotekens sätt att använda metadata uppfyller Parks 

kvalitetsbegrepp och FRBRs användarkrav som båda beskrivs i avsnittet om analytiskt 

redskap. Detta sker med hjälp av metadatatabellerna och intervjuerna. Samtliga tabeller 

som refereras till i det här avsnittet går att finna i avsnitt 6.1. När det gäller attributen i 

FRBR så står de på svenska eftersom det är så de beskrivs i Funktionella krav på 

bibliografiska poster.
50

 Målet har varit att försöka hitta de metadataelement i 

bibliotekens metadatascheman som motsvarar de attribut som FRBR ger. 

 
7.1 Completeness 
 

DSpace har registreringsformulär inbyggda i sitt system. I dessa formulär kan 

biblioteken skriva tydliga rubriker och namnge databasfälten på ett logiskt sätt till de 

som ska lägga in poster i publikationsdatabasen. Dessa registreringsformulär blir då en 

form av riktlinjer för hur metadatafälten ska användas. Jung-Ran Park kommer i sin 

artikel Metadata Quality in Digital Repositories: A Survey of the Current State of the 

Art fram till att ett av de vanligaste sätten bland bibliotek att försäkra sig om att 

metadatan är av god kvalitet är att ha och följa riktlinjer för metadata.
51

  

 

En policy eller liknande dokument kan även den indirekt vara en form av riktlinje för 

hur metadataelementen ska användas. En policy om en publikationsdatabas eller 

liknande berättar vad databasen ska användas till, för vilka den ska finnas och hur man 

ska arbeta med databasen. I detta arbete ryms även publikationsdatabasens metadata. 

 

Vid Göteborgs Universitet finns det en policy för publikationsdatabasen GUPEA som 

nyligen blev färdig. Policyn beskriver hur databasen ska användas. På Högskolan i 

Borås finns en publiceringspolicy som just nu är under omarbetning. Den ställer krav på 

att forskningspublikationerna ska läggas in i databasen. Karolinska Institutet ska snart 

                                                
50 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 

<http://www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/frbr-sv.pdf> 
51 Park, Cataloging and Classification Quarterly. 
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påbörja arbetet med en policy med hjälp av representanter från de olika fakulteterna på 

lärosätet. Vid Malmö Högskola har man tre olika policys som rör 

publikationsdatabasen. Den första handlar om skolans förhållningssätt till open access, 

den andra rör e-publicering och den tredje är uppsatsriktlinjer. Riksantikvarieämbetet 

ska skriva ett dokument om hur systemet ska fungera, vad som ska finnas där och hur 

resurserna ska läggas in i databasen. 

 

Samtliga bibliotek har fält som är obligatoriska att fylla i vid skapandet av en post. 

Mary Kurtz menar i sin artikel Dublin Core, DSpace, and a Brief Analysis of Three 

University Repositories att de obligatoriska fälten i DSpace ser till att metadatan i 

posterna lever upp till Parks kriterium completeness.
52

 

 

I tabell 3.0 – 3.3 kan man se vilka metadatafält som är obligatoriska för de olika 

biblioteken. Vid Göteborgs Universitet har man elva obligatoriska metadatafält där fyra 

av dessa fält är obligatoriska för samtliga resurser. Resterande fält ska fyllas i beroende 

på vilken sorts resurs det rör sig om. Vid Högskolan i Borås finns det sex obligatoriska 

metadatafält som ska fyllas i för samtliga resurser. Vid Karolinska Institutet finns nitton 

obligatoriska fält som ska fyllas i för samtliga resurser. Malmö Högskola har fjorton 

obligatoriska fält varav sex alltid ska fyllas i. De resterande åtta fylls i beroende på 

resurstyp. 

 

När det gäller de fält som är obligatoriska att fylla i vid leverans till SwePub, se tabell 4, 

så går det att konstatera att biblioteken både använder sig av fälten och att fälten är 

obligatoriska i flera databaser. Malmö Högskola är det bibliotek som använder samtliga 

fält och också att samtliga fält är obligatoriska.Göteborgs Universitet och Karolinska 

Institutet använder samma fält och har samma fält obligatoriska. Båda saknar 

ämnesklassifikationskod enligt SVEP och värdpublikation. Högskolan i Borås har inte 

värdpublikation, upphovsman eller språkfältet obligatoriskt. 

 

Var beslutet om att skapa nya metadataelement kommer ifrån kan även det fungera som 

riktlinjer. Göteborgs Universitets egenskapade metadataelement rör främst konstnärlig 

forskning och har konstruerats i samarbete med den konstnärliga fakulteten på lärosätet. 

Genom möten mellan fakulteten och biblioteket har man kommit fram till vilka element 

som behövs för att bäst beskriva konstnärliga resurser och hur dessa ska användas. 

Högskolan i Borås har en liknande diskussion när de konstruerar sina metadataelement. 

De har nära samarbete med de olika institutionerna på lärosätet och kommer genom 

diskussioner fram till hur metadataelementen ska beskriva resurser och hur de ska 

användas. Några av de egna elementen har konstruerats efter krav från SwePub, om att 

de bland annat ska ha ämneskategorier. 

 

Vid Karolinska Institutet har man konstruerat sina egna metadataelement utifrån det 

flödesschema som används för att publicera en avhandling. I konstruerandet av 

elementen har man utgått från bibliotekets, forskarnas och forskarutbildningsenhetens 

behov. 

 

Malmö Högskola arbetar i flera led med sin publikationsdatabas och dess metadata. 

Med sina tre grupper, en arbetsgrupp, en biblioteks- och ITgrupp och en 

högskolegemensam grupp så kommer kraven på hur poster ska beskrivas från forskarna 

                                                
52 Kurtz, s.45. 
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att omvandlas till metadataelement av arbetsgruppen. Detta innebär att biblioteket 

bestämmer vilka metadataelement som ska användas tillsammans med representanter 

för de som ska publicera sina texter i databasen. Här ser vi till exempel elementen för 

Vetenskapsområden. De flesta egna metadataelement har dock konstruerats efter krav 

från SwePub.  

 
7.2 Accuracy 
 

Även här är DSpace inbyggda registreringsformulär ett bra hjälpmedel för att vara säker 

på att metadatafälten i posterna blir rätt ifyllda. Vid fältet för författarnamn ger 

formuläret stöd till användaren genom att formulera hur personnamn ska anges. Det är 

den här typen av hjälptexter som gör att man kan undvika felinmatningar. Ett annat sätt 

att undvika detta är att låta utbildad personal lägga in posterna i systemet. Mary Kurtz 

menar i sin artikel Dublin Core, DSpace, and a Brief Analysis of Three University 

Repositories att ett exempel på problem som uppstår när en författare lägger in en post 

är att det saknas beskrivningar på hur personnamn ska matas in med stora bokstäver och 

liknande.
53

 Kurtz menar dock att DSpace gör det lättare för personer som inte är 

kunniga om metadata att lägga in poster eftersom registreringsformulären som finns i 

systemet berättar hur till exempel personnamn ska skrivas in. Även om författarna får 

utbildning i att lägga in poster i systemet så menar Kurtz att bibliotekarier gör bättre 

metadataposter.
54

 Trots hjälpen från registreringsformulären och DSpace relativt enkla 

utformning så kommer Kurtz fram till att posterna måste genomgå en 

kvalitetsgranskning av bibliotekarier för att posterna så långt som möjligt ska vara 

kompletta och överrensstämma med det de ska beskriva.
55

 

 

Mårtensson & Vakhrameeva ser i sin uppsats, Dublin Core i praktiken – En 

undersökning av hur Dublin Core används inom fem svenska söktjänster å sin sida vissa 

fördelar med att låta författaren av resursen själv skapa sina metadataposter eftersom det 

är författaren som har bäst kunskap om resursens innehåll. Problemet med detta är att 

författare inte innehar samma kunskap som bibliotekarier om hur man ska gå till väga 

för att konstruera bra poster.
56

 De kommer i sina slutsatser fram till att specialiserade 

söktjänster kräver att informationsspecialister lägger in och ändrar i metadataposterna.
57

 

 

Vid Göteborgs Universitet är det administratörer eller institutionssekreterare som lägger 

in studentuppsatser i GUPEA. Dessa personer har fått utbildning i hur poster ska se ut i 

publikationsdatabasen. Forskarna lägger själva in sina resurser med stöd från 

publiceringssupport och doktoranderna får även ett mail med instruktioner när de ska 

lägga upp sina avhandlingar. Posterna med avhandlingar granskas av bibliotekarier. 

 

Vid Högskolan i Borås lägger forskarna själva in sina resurser i BADA. Till sin hjälp 

har de anvisningar på högskolans webbsida och får en genomgång i hur det ska gå till 

under sin forskarutbildning. Forskarnas poster granskas av biblioteket för 

kvalitetskontroll. Biblioteket lägger in doktorsavhandlingar och personal på 

                                                
53 Kurtz, s.45. 
54 Kurtz, s.45. 
55 Kurtz. 
56 Mårtensson & Vakhrameeva, s.54. 
57 Mårtensson & Vakhrameeva, s.54. 
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institutionerna lägger in studentuppsatserna. Som övrig hjälp så erbjuder biblioteket 

mailsupport samt möte med de som har problem att lägga in resurser i databasen.  

 

Karolinska Institutet har än så länge endast avhandlingar i sin publikationsdatabas. Först 

skapar forskarutbildningsenheten en post som forskaren fyller på med information och 

till sist kompletterar bibliotekarier posten för godkännande. Biblioteket anser att det är 

bäst att det är de som lägger in posterna eftersom det är de som har kunskap om 

bibliografisk information och databaser. 

 

Vid Malmö Högskola lägger studenterna och forskarna själva in sina examensarbeten 

och publikationer i MUEP. Malmö Högskolas egen produktion och övriga resurser 

lägger biblioteket in. Det finns information om MUEP på lärosätets webbsida, en lista 

på kontaktpersoner samt en mailadress. Biblioteket har workshops för forskarna och de 

träffar de personer som validerar studenternas uppsatser och forskarnas publikationer 

för att informera dem om publikationsdatabasen. 

 

Hos Riksantikvarieämbetet så är det producenterna av rapporterna som själva ska lägga 

in dem i databasen. Biblioteket kommer därefter att granska posterna för godkännande. 

Riksantikvarieämbetets egen utgivning lägger biblioteket in. Det går att få mailsupport 

och bibliotekarierna kommer att få internutbildning i DSpace innan de drar igång 

arbetet. 

 
7.3 Consistency 
 

För att kunna vara konsekvent i sitt metadatakonstruerande så är det viktigt att tänka på 

vilka man vill samarbeta med och hur de har gjort. Karlsson på uppdrag av SUHF 

kommer i sin rapport Kvalitet och publikationsdatabaser fram till att 

publikationsdatabaserna som levererar poster till SwePub måste förbättras och att denna 

förbättring måste ske i databasernas metadata.
58

 

 

Av biblioteken i den här undersökningen är det bara Högskolan i Borås och Malmö 

Högskola som levererar poster till SwePub. I tabell 4 går det att utläsa att det är Malmö 

Högskola som i högst grad följer SwePubs formatkrav. Vid Malmö Högskola är 

samtliga fält som är obligatoriska att leverera till SwePub även obligatoriska att fylla i 

för den som skapar en post. Vid Högskolan i Borås är bara fyra av sju fält obligatoriska 

men de andra tre elementen finns att fylla i. Vid Göteborgs Universitet och Karolinska 

Institutet är det fem fält av sju som är obligatoriska. 

 

Informanten vid Göteborgs Universitet berättar att när de skapar nya metadatafält så har 

de tänkt på att det ska gå att föra över posterna i GUPEA till andra system. Vid 

Högskolan i Borås berättar informanten att man i konstruerandet av metadatafält för 

konstnärlig forskning använt sig av metadatastandarden Categories from the Description 

for the Works of Art. Eftersom de levererar poster till SwePub så behöver deras 

metadata nå upp till SwePubs krav. Enligt informanten vid Karolinska Institutet ska de i 

framtiden leverera poster till SwePub och har i konstruerandet av sitt metadataschema 

tagit hänsyn till deras formatspecifikation. De ska även leverera poster till OpenAir och 

samma sak gäller där. När de konstruerar metadataelement så har de tänkt på vikten av 
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att undersöka hur andra har gjort med sina publikationsdatabaser. Informanten vid 

Malmö Högskola framhåller att biblioteket i konstruerandet av sina metadataelement 

alltid är noga med att följa både DC och SwePubs kravspecifikation. Detta eftersom 

man vill kunna samarbeta och interoperera med andra format, bibliotek och databaser. 

Biblioteket menar att man med ett så välanvänt format som DC kan kommunicera med 

hela världen. Metadataelement för forskningspublikationer vid Malmö Högskola har 

konstruerats utifrån SwePubs formatspecifikation. Anledningen är att det är de här 

publikationerna som levereras till SwePub. Det finns även element som täcker 

disputationer och dessa är hämtade från metadatastandarden Electronic Theses and 

Dissertations Metadata Set. Riksantikvarieämbetet planerar att i så stor utsträckning 

som möjligt hålla sig till DC och de element som DSpace innehåller, därför att man 

anser att egna metadataelement kan orsaka problem. 

 

Mårtensson & Vakhrameeva, Björkhem & Lindholm samt Park  menar att ett samarbete 

skulle innebära att de deltagande biblioteken skulle få råd och stöd av varandra samt att 

de gemensamt skulle kunna utarbeta metadata för ännu outforskade fält vid samarbete. 

Vid Göteborgs Universitet önskar informanten ett samarbete i större utsträckning kring 

DSpace och metadata och menar att den svenska användargruppen ger möjlighet att få 

hjälp och utnyttja varandras erfarenheter. Vid Högskolan i Borås önskar informanten 

samarbete i större utsträckning när det gäller konstnärlig forskning eftersom det är 

särskilt svårt att på ett bra sätt beskriva icke-textuella resurser. Karolinska Institutet har 

varit noggranna med att metadataelement ska vara interoperabla med andra system om 

så skulle behövas i framtiden. Vid Malmö Högskola tror informanten att det är svårt att 

samarbeta kring publikationsdatabaser och metadata eftersom de flesta arbetar med sina 

lokala behov. Även vid Högskolan i Borås tror informanten att ett samarbete kring 

publikationsdatabasernas metadataelement för de som har DSpace skulle bli svårt 

eftersom de lokala behoven är så olika. 

 

Genom samarbete och genom att titta på hur andra har gjort så går det att uppnå ett 

konsekvent metadataanvändande. Därför följer här en beskrivning av hur användningen 

av de metadataelement som DC har tagit fram ser ut. Även hur många av de 

egenskapade metadataelementen som till viss del är hämtade från DC gås igenom. Som 

visas i tabell 5 har Högskolan i Borås och Malmö Högskola i stor utsträckning hämtat 

de element som finns hos DC. Av de fyrtionsex metadataelementen med kvalifierare så 

saknar båda nio av elementen. Göteborgs Universitet har hämtat tretton av elementen 

med kvalifierare medan Karolinska Institutet har hämtat sex stycken. Högskolan i Borås 

egenskapade metadataelement, se tabell 2.1, rör konstnärlig forskning och element som 

används för exportering till andra tjänster så som Uppsök eller forskarprofilen på 

lärosätets webplats. Två av dessa tolv fält hämtar sitt element från DCformatet. Vid 

Malmö Högskola, se tabell 2.3, används de egenskapade metadataelementen till många 

olika saker, allt från vetenskapsområde och disputation till vem som varit handledare för 

en uppsats. Av de tio elementen är fem definierade i DC. Göteborgs Universitet, se 

tabell 2.0, använder sina egenskapade element till konstnärlig forskning. Av sju element 

är sex hämtade från DC. Karolinska Institutet, se tabell 2.2, använder sina egenskapade 

metadataelement till disputationsförfarande. Av tio element är ett element hämtat från 

DC. 
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7.4 Hitta 
 

För att göra en resurs sökbar krävs det att posten har metadatafält som motsvarar 

användarens sökkriterier. Syftet med den här undersökningen är inte att ta reda på om 

användare tycker att det är lätt eller svårt att hitta resurser i publikationsdatabaserna. 

Därför syns detta heller inte i resultatet. FRBR beskriver titel, form och språk som de 

attribut som är nödvändiga för att uppnå kravet att göra det möjligt att hitta en resurs. I 

följande tabeller betecknar X att elementet används och O att det är obligatoriskt. 

 

Hitta Göteborgs 

Universitet 

Högskolan i 

Borås 

Karolinska 

Institutet 

Malmö 

Högskola 

Titel XO XO XO XO 

Form XO XO XO XO 

Språk XO X XO XO 
Tabell 6. Tabellen visar de metadataelement som används för att uppfylla kravet att hitta en resurs. 

 

I tabellen ovan ser vi att alla bibliotek uppfyller detta krav. Högskolan i Borås har inte 

fältet språk obligatoriskt. 

 
7.5 Identifiera 
 

En resurs måste vara beskriven på ett sådant sätt att användaren får tillräckligt mycket 

information för att kunna skilja resursen från andra, liknande resurser. FRBR beskriver 

titel, form och språk som de attribut som är nödvändiga för att uppnå kravet att kunna 

identifiera en resurs.  

 

Identifiera Göteborgs 

Universtitet 

Högskolan i 

Borås 

Karolinska 

Institutet 

Malmö 

Högskola 

Titel XO XO XO XO 

Form XO XO XO XO 

Datum XO XO XO XO 

Språk XO X XO XO 

Upphovsuppgift XO XO XO XO 
Tabell 7. Tabellen visar de metadataelement som används för att uppfylla kravet att identifiera en resurs. 

 

I tabellen ovan ser vi att samtliga bibliotek använder sig av fälten och lever således upp 

till användarkraven i FRBR. Återigen är inte språk obligatoriskt när man fyller i en post 

på Högskolan i Borås. 

 
7.6 Välja 
 

För att kunna välja den resurs som passar användarens behov bäst så är det viktigt att 

resursen beskrivs så tydligt som möjligt. FRBR beskriver titel, form, datum, språk och 

upphovsuppgift som de attribut som är nödvändiga för att uppnå kravet att kunna välja 

en resurs.  
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Välja Göteborgs 

Universtitet 

Högskolan i 

Borås 

Karolinska 

Institutet 

Malmö 

Högskola 

Titel XO XO XO XO 

Form XO XO XO XO 

Datum XO XO XO XO 

Språk XO X XO XO 

Upphovsuppgift XO XO XO XO 
Tabell 8. Tabellen visar de metadataelement som används för att uppfylla kravet att välja en resurs. 

 

I tabellen ovan ser vi även här att samtliga bibliotek använder sig av de fält som krävs 

för att följa FRBRs användarkrav. Återigen använder inte Högskolan i Borås språk som 

obligatoriskt databasfält att fylla i. 

 
7.7 Få tillgång till 
 

Nästan alla poster i publikationsdatabaserna finns tillgängliga i fulltext. Det finns dock 

undantag där till exempel artiklar är publicerade i en tidskrift som inte tillåter 

fulltextpublicering. FRBR beskriver identifikator och upphovsuppgift som de attribut 

som är nödvändiga för att uppnå kravet att få tillgång till en resurs.  

 

Få tillgång till Göteborgs 

Universitet 

Högskolan i 

Borås 

Karolinska 

Institutet 

Malmö 

Högskola 

Identifikator X X XO X 

Upphovsuppgift XO XO XO XO 
Tabell 9. Tabellen visar de metadataelement som används för att uppfylla kravet att få tillgång till en 

resurs. 

 

Alla bibliotek använder de fält som krävs för att leva upp till kravet att få tillgång till en 

resurs.  Dock är inte identifikator obligatoriskt hos Göteborgs Universitet, Högskolan i 

Borås eller Malmö Högskola. 

 

8. Slutsatser och diskussion 
 

Den här uppsatsen är en komparativ studie som ämnar att undersöka hur fem olika 

bibliotek använder sig av metadata i publikationsdatabassystemet DSpace. När det 

gäller Riksantikvarieämbetet har de som nämnts tidigare inte kommit såpass långt i 

arbetet med DSpace att de har ett metadataschema ännu. Nedan följer mina slutsatser 

med tillhörande diskussion utifrån undersökningens frågeställningar.  

 
8.1 Hur skiljer sig bibliotekens användande av metadata åt? 
 

Det finns bara sex metadatafält som återfinns hos samtliga biblioteks metadatascheman, 

se tabell 1. Det går alltså att fastställa att schemana skiljer sig åt en del.  

 

Högskolan i Borås och Malmö Högskola är de bibliotek som i högst grad hämtat sina 

element från DC. I de egenskapade metadatafälten är det Göteborgs Universitet som i 

högst grad har använt de element som finns givna i DC. Det är inget krav för att 

publikationsdatabasen ska fungera men ur interoperabilitetshänsyn kan det vara bra att 

tänka på hur man utformar sin metadata. Karolinska Institutet är det bibliotek som i 
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lägst grad hämtat sina element från DC och de har döpt många av de egna elementen till 

KI, som står för Karolinska Institutet. Karolinska Institutet har i sin publikationsdatabas 

mestadels avhandlingar av olika slag. De har valt att kalla alla förutom ett av de 

egenskapade metadataelement som rör disputationer för KI med medföljande 

kvalifierare som beskriver databasfältet. Till exempel KI pubyear som då ger 

publiceringsår för resursen. Malmö Högskola har istället valt att följa en redan befintligt 

metadatastandard för de element som rör disputationer som DC inte täcker in. 

Karolinska Institutet är det bibliotek där flest metadatafält är obligatoriska att fylla i vid 

skapandet av en post.  

 
8.2 Varför använder biblioteken metadata som de gör? 
 

Högskolan i Borås och Malmö Högskola är de bibliotek som levererar poster till 

SwePub och använder publikationsdatabasen till bibliometriska funktioner. De har 

därmed högre krav på sin metadata. Det är också de bibliotek som hämtat sina element 

från DC i högst grad. Eftersom Högskolan i Borås och Malmö Högskola har flest antal 

olikartade resurser så är det föga förvånande att det är dem som har flest element i sina 

metadatascheman. Denna mångfald av element krävs för att beskriva resurserna på bästa 

sätt. Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet och Riksantikvarieämbetet 

använder/ska använda sina publikationsdatabaser som fulltextarkiv. Framförallt 

Karolinska Institutet och Riksantikvarieämbetet har relativt likartade resurser. 

Göteborgs Universitet använder sin publikationsdatabas till mer olikartade resurser men 

använder en annan databas för leverans till SwePub och bibliometriska funktioner. 

 
8.3 Hur god är kvaliteten på publikationsdatabasernas metadata? 
 

När det gäller Parks kvalitetsbegrepp completeness går det att utläsa att Dspace som 

system gör att kravet uppfylls. Detta eftersom DSpace har databasfält som automatiskt 

fylls i vid skapandet av en post.
59

 Alla bibliotek har obligatoriska databasfält som ska 

fyllas i i en ny post. Karolinska Institutet har flestfält som är obligatoriska och det kan 

förklaras med att det är det bibliotek vars resurser liknar varandra mest. Vid sidan om 

registreringsformuläret så kan också en policy fungera som riktlinjer för hur metadatan 

ska användas och på den punkten så fyller Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås 

och Malmö Högskola kravet eftersom de har sådana policys. Både Karolinska Institutet 

och Riksantikvarieämbetet kommer dock att skapa policys inom en snar framtid. 

Samtliga bibliotek som använder sig av DSpace i Sverige lever upp till 

kvalitetsbegreppet completeness. 

 

När det gäller kvalitetsbegreppet accuracy så ger registreringsformuläret en möjlighet 

att uppnå kravet. Med de beskrivningar av hur olika databasfält ska fyllas i som finns i 

formuläret så ökar chansen att uppnå accuracy. Vem det är som lägger in en post på 

biblioteket säger också något om detta krav. Mary Kurtz menar i sin undersökning att 

det är när bibliotekarier granskar eller lägger in poster som posterna uppnår högst 

kvalitet.
60

 Hos Riksantikvarieämbetet och Karolinska Institutet är det bibliotekarier som 

ska granska/granskar posterna. På Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås så är 

det utbildad personal och bibliotekarier som granskar posterna. På Malmö Högskola är 
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det utbildad personal, studenter och forskare som lägger in poster i databasen. Även om 

alla har ett registreringsformulär som kommer av systemet i sig så borde 

Riksantikvarieämbetet (när/om de kommer igång med arbetet) och Karolinska Institutet 

vara de bibliotek som bäst lever upp till kravet om accuracy. 

 

För kvalitetsbegreppet consistency är det samarbete som är i fokus. Här gäller det att 

vara konsekvent i arbetet med metadatan och i hur man tar tillvara på hur de man vill 

samarbeta med använder sig av metadata. Högskolan i Borås och Malmö Högskola är 

de bibliotek som levererar poster till SwePub. Det märks delvis på att de använder sig 

av alla de metadataelement som är obligatoriska vid leverans till SwePub. Karolinska 

Institutet ska i framtiden leverera poster till SwePub men använder idag inte alla de 

element som krävs för leverans dit. Högskolan i Borås och Malmö Högskola är de som 

har tagit metadataelement direkt från andra metadatastandarder för att täcka in behov 

som DC inte lyckats täcka in. Det samarbete som finns mellan biblioteken som 

använder sig av DSpace är enligt informanterna ganska sporadiskt och behandlar inte  

metadata. Slutsatsen blir här att Högskolan i Borås och Malmö Högskola uppnår kravet 

consistency bäst eftersom de har tagit metadata från andra metadatastandarder för att 

vara interoperabla istället för att hitta på egna metadataelement. 

 

När det gäller FRBRs användarkrav så kan sägas att samtliga bibliotek lever upp till 

kraven. De element som enligt FRBR krävs för att hitta, identifiera, välja och få tillgång 

till en resurs finns i metadataschemana. Det visar sig alltså att en nationalbibliografisk 

nivå på metadata som av FRBR tillskrivs högt värde eller medelhögt värde inte är för 

hög för publikationsdatabaserna. 

 
8.4 Avslutande diskussion 
 

De flesta författare som finns nämnda i avsnittet om tidigare forskning menar att 

samarbete i informationssystem är av godo och behövs för effektivt arbete. Även om 

vissa av informanterna på biblioteken i den här undersökningen menar att det blir svårt 

att samarbeta kring metadata i publikationsdatabaserna eftersom biblioteken har så olika 

behov så tror jag ändå att de skulle tjäna på det. För även om biblioteken ska täcka upp 

olika sorters resurser från olika områden så kan ett samarbete innebära att en del 

dubbelarbete skulle försvinna. Högskolan i Borås och Malmö Högskola är de bibliotek 

som borde ha enklast att samarbeta med varandra eftersom de hämtat element från DC i 

hög grad och eftersom de har krav från SwePub och sina bibliometriska funktioner att ta 

hänsyn till när det gäller metadata. Det är också de bibliotek som har använt sig av 

befintliga metadatastandarder för att utöka sina metadatascheman när DC inte har täckt 

alla behov. 

 

Ett samarbete skulle kunna resultera i konstruerandet av nya metadata för icke-textuella 

publikationer. Hur sådan metadata möjligen skulle se ut för biblioteken i den här 

uppsatsen vore en intressant sak att undersöka vidare. Det finns också mer att hitta i 

bibliotekens metadatafält än det jag har valt att ta upp här. Ett element jag har hittat hos 

flera bibliotek som inte är hämtat från DC heter Citation. Det finns flera exempel på 

sådana fält. Det vore intressant att gå vidare med frågor om varifrån bibliotek väljer att 

hämta sina metadataelement för att kunna se vilka de vill samarbeta och vara 

interoperabla med.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Publikationsdatabaser (bakgrund) 

Varför har ni valt att ha en publikationsdatabas (fördelar/nackdelar)? 

Hur ser bakgrunden till er publikationsdatabas ut? 

Varför har ni valt DSpace som system till er publikationsdatabas? 

Hur fungerar samarbetet med DSpace? 

Vilka andra system funderade ni på att använda er av? 

Finns det funderingar på att byta system idag? 

Används DSpace till någon av era andra databaser? 

Hur är arbetet med databasen upplagt? 

Hur använder ni DSpace (till vad)? 

Hur publiceras materialet i databasen? 

Vad publiceras i databasen? 

 

Metadata 
Vilka metadatafält har ni själva skapat? 

Hur ser den arbetsprocessen ut? 

Vem är det som skapar posterna? 

Vad finns det för riktlinjer för skapande av poster? 

Vad finns det för hjälp (guidelines) för den som ska skapa en post? 

Vilka metadatafält är obligatoriska för personen som skapar en post att fylla i? 

Vilka metadatafält skapar DSpace självt? 

Vilka metadatafält anser du vara viktigast? 

Hur har ni valt era egna metadatafält?  

Hur ser ni på DC som metadatastandard? 

Var ligger fokus i skapandet av metadatafält/För vem/vilka skapas fälten? 

 

Interoperabilitet 
Finns det något samarbete i metadataskapandet med någon annan instans eller bibliotek? 

Finns det något samarbete med andra när det gäller publikationsdatabasen? 

Levererarar publikationsdatabasen poster till SwePub? 

Hur fungerar samarbetet med SwePub? 

Hur viktigt är samarbetet med SwePub? 

Påverkar era ”egna” metadatafält överföringen till SwePub? 

Har SwePubs uppkomst påverkat ert arbete med er publikationsdatabas?  

Hur påverkas ert arbete av HSVs nya ämneskategorier? 

Har ni någon Policy? 

Hur ser det ut om 5 år? 

Något mer du vill berätta om? 

 


