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Abstract: The aim of the study was to investigate catalogers’ practice, 
knowledge and learning, and if and how previous experience 
makes a difference and also investigate the need for 
knowledge in underlying conceptual models. The National 
Library of Sweden (KB) has developed the new system 
Libris XL which is based on a new user interface, new 
conceptual models and the use of linked data. I have 
performed observations and interviews with six catalogers 
working in public libraries and university libraries. 
Qualitative content analysis has been conducted. The 
concepts of catalogers’ repertoire and community learning 
constitutes the theoretical framework of this study. The need 
for knowledge in FRBR is not seen as absolutely necessary 
but catalogers see the conceptual model as interesting and 
helpful but also confusing since FRBR´s four levels are not 
used in the interface. Experience from previous cataloging 
system was not considered as an advantage in the early 
transition from Voyager to Libris XL but when they have 
learned the interface, the overall knowledge in cataloging can 
be useful in making resource description richer. Colleagues 
both at own and others’ workplace, seem to play an important 
role in learning and working in Libris XL and discussions are 
held in daily conversations and planned meetings. MARC21 
is still useful to know. Tools for discussion online such as 
Microsoft Teams and Libris Supportforum was also 
important particularly in the early stages of transition. KB´s 
own resources such as instruction videos, texts about RDA 
and help texts, as well as university library manuals are used. 
Seeking answers in existing RDA-posts is also a strategy. 
RDA Toolkit is seldom used.  

Nyckelord: Katalogisering, Libris XL, katalogiseringsteori, repertoar, 
lärandegemenskap
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1 Inledning och problemformulering 

Det har skett stora förändringar inom katalogisering i Sverige och internationellt genom 
införande av flera gemensamma standarder. I Sverige har Kungliga biblioteket utvecklat 
katalogiseringsverktyget Libris XL och det togs i bruk juni 2018. Verktyget är väldigt 
annorlunda jämfört med det tidigare katalogiseringsverktyget. Förändringarna består av 
flera delar, dels ett annorlunda gränssnitt men det handlar även om bakomliggande 
konceptuella förändringar med nya teoretiska begrepp och modeller samt ny 
databasmodell. Katalogiseringsreglerna och den bakomliggande datastrukturen som 
Libris XL använder sig av ska ge stöd för att införa de nya teoretiska modellerna. Enligt 
KB medför övergången till Libris XL en stor omställning för katalogisatörerna och 
arbetsrutinerna förändras helt (KB, 2018). KB i Sverige är bland de första i världen att 
införa ett verktyg som bygger på alla dessa stora förändringar. Utvecklingen behövs 
enligt KB (2017) för att inte marginaliseras av andra informationstjänster och för att 
skära ner kostnaden för katalogisering och tillhandahållande. Dessutom vill KB 
uppmuntra till nya system med länkade data och göra katalogposter internationellt 
gångbara.  
 
Jag läste under 2017 kursen Kunskapsorganisation 1, där undervisningsinnehållet till 
stor del handlar om katalogisering eller resursbeskrivning och de konceptuella modeller, 
datamodeller och regler som styr den. Då talades det om Libris XL men verktyget hade 
blivit försenat och var inte klart än. Sedan dess har utvecklingen fortsatt och det nya 
katalogiseringsverktyget Libris XL togs i bruk sommaren 2018 och är i dagsläget alltså 
bara drygt 1,5 år gammalt. Gränssnittet har uppdaterats några gånger, 
katalogiseringsreglerna är under revidering och även de teoretiska modellerna har 
utvecklats vidare.  

KB har gjort en stor satsning och hur katalogisatörerna upplever det nya systemet är 
viktigt att ta reda på för att kunna göra systemet och användningen av det så bra som 
möjligt. Insikter i detta skulle kunna hjälpa katalogisatörer i sin vardag och göra dem 
delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Libris XL. Kunskapen kan också vara till 
användning för dem som ska hålla kurser inom Kunskapsorganisation och mer specifikt 
Libris XL. Det behövs forskning om katalogisatörers praktik med tanke på de stora 
förändringarna som pågår. Hur förhåller de sig till det nya och hur skapar de ny 
kunskap? Det finns viss internationell forskning kring katalogisatörernas 
arbetsprocesser och kunskapspraktik som har legat till grund för uppsatsens metod och 
analys. I Sverige finns dock knappt några uppsatser som undersöker katalogisatörer och 
jag vill bidra med en sådan studie. 

Att förändringarna är stora och genomgripande är ganska klart. Men hur är det att arbeta 
praktiskt i det här nya katalogiseringssystemet? Kan man klara sig genom att följa 
katalogiseringsregler om man bara lär sig det nya gränssnittet? Eller krävs djupare 
kunskap i de bakomliggande modellerna? Hur påverkar katalogisatörernas egna 
erfarenheter? Hur använder katalogisatörer sin befintliga kunskap och hur söker de mer 
kunskap? För att få svar på detta kommer jag att observera katalogisatörer som arbetar i 
katalogiseringsverktyget Libris XL samt utföra uppföljande intervjuer. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Det har skett stora förändringar i katalogiseringsmiljön i och med införandet av Libris 
XL och vad detta innebär för katalogisatörernas praktik är relevant att ta reda på. Syftet 
är att skapa förståelse kring katalogisatörers praktik, lärande och kunskap i nya Libris 
XL. Syftet är vidare att ta reda på om och hur tidigare erfarenheter används i arbetet 
samt betydelsen av kunskap i den bakomliggande konceptuella modellen. De två 
övergripande frågorna samt de två delfrågorna lyder: 
 

• Hur ser det praktiska arbetet i Libris XL ut? 
• Vad behöver katalogisatörerna för att utveckla sin kunskap?  

-Vilken roll spelar tidigare erfarenheter?  
-Vilken roll spelar förståelse av den underliggande konceptuella modellen? 

1.2 Avgränsningar och definitioner 
Jag har valt att undersöka katalogisering av traditionella böcker (tryckta monografier). 
Jag undersöker inte katalogisering av annat material såsom film, datorspel eller kartor. 
De katalogisatörer jag undersöker arbetar främst med tryckta monografier i sitt dagliga 
arbete. Jag har inte avgränsat vilken typ av tryckt monografi de arbetar med utan jag 
undersöker det som katalogisatörerna gör inom ramen för sitt arbete, vilket inkluderar 
både skönlitteratur och facklitteratur på olika språk och för olika målgrupper. 
 
Jag har inte avgränsat mig till en speciell bibliotekstyp utan inkluderar både 
katalogisatörer vid folkbibliotek och universitetsbibliotek (UB) eftersom det kan lyfta 
fram olika aspekter som kan göra undersökningen intressant. Att blanda två olika 
bibliotekstyper är delvis även en praktisk fråga. Jag valde denna lösning för att kunna 
samla in empiri utan att behöva resa runt mellan flera städer. 
 
Klassifikationskod är en del av informationen som man vill ha med i en 
resursbeskrivning men jag kommer inte att inkludera arbetet i online-verktyget för 
klassifikation (WebDewey). Eftersom klassifikationen sker i ett separat verktyg, 
oberoende av Libris XL, inkluderar jag inte det. 
 
När jag använder termen gränssnitt menar jag förenklat vad jag och informanterna ser 
på skärmen. Det finns mer utförliga definitioner av gränssnitt men för min studie utgick 
jag från denna förenkling. Dock framträder användning av mus och tangentbord under 
observationer och intervjuer som ganska viktig vilket gjort att jag även inkluderat detta 
eftersom det även går att räkna in i gränssnitt. En något mer tydlig term är ”grafiskt 
användargränssnitt” som enligt definitionen tillåter användare att mata in och få utdata 
genom att använda menybar, ikoner och fönster genom tangentbord eller mus (Reitz, 
2001). 
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2 Bakgrund 

I föreliggande kapitel förklarar jag begrepp, koncept och modeller som är relevanta i 
min undersökning. Jag börjar med att ta upp den konceptuella modellen FRBR som för 
med sig ett teoretiskt ramverk och ny terminologi.  Jag fortsätter med de nya 
katalogiseringsreglerna (RDA), vilka i Sverige har ersatt Katalogiseringsregler för 
svenska bibliotek (KRS) och internationellt sett har ersatt Anglo- American Cataloging 
Rules 2 (AACR2). Jag går sedan in på hur ny teknik, länkad data och den semantiska 
webben, påverkar och möjliggör katalogutvecklingen. Utvecklingen med RDA och 
länkade data har skett parallellt vilket datamodellen BIBFRAME kan vara ett exempel 
på. Jag går slutligen in på Libris XL, som använder BIBFRAME-modellen. 

2.1 FRBR- en konceptuell modell 
Vilka uppgifter om ett dokument är viktiga att ha med i en katalogpost? Vad kan en 
användare kräva och vad behöver en resursbeskrivning innehålla?  
Dessa är frågor som International Federation of Library Associations and Institutions 
(IFLA) arbetar med och som 1998 resulterade i rapporten Functional requirements for 
bibliographic records (FRBR). FRBR är influerad av bland andra Barbara Tilletts 
studier av bibliografiska relationer (Glushko, 2013). FRBR är en konceptuell modell 
över den bibliografiska världen. Modellen tar upp entiteter, relationer och attribut, det 
man kan kalla metadata. FRBR föreslår en beskrivningsnivå på nationalbibliografisk 
nivå samt tar upp de fyra användarkraven hitta, identifiera, välja och få tillgång till 
(Tillett, 2004).  

 Vad är en bok? 
När man pratar om ”bok” kan man egentligen mena olika saker. Med FRBR kan man 
skilja på olika sätt att prata om en ”bok” genom att istället använda entiteterna verk, 
uttryck, manifestation eller exemplar (Tillett, 2004). Ett exemplar är det fysiska objektet 
du håller i handen, en manifestation är en särskild utgåva, en bok med en bestämd text 
och ett särskilt språk kallas uttryck, verk är mer abstrakt och handlar om idéinnehållet 
och de tankar personen har haft och samlat i en bok. 

  
Figur 1. Exemplifiering av entiteterna i entitets-relationsmodellen (FRBR), grupp 1. Modellen tagen från 
Fick, Fredriksson och Lindblom (2015, s.11) med tillstånd av författarna. 
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 Entiteter, attribut och relationer 
I FRBR delas entiteterna in i tre olika grupper (Tillett, 2004). Entiteterna i grupp ett är 
verk, uttryck, manifestation och exemplar. Entiteterna i grupp två är person och 
institution. Entiteterna i grupp tre handlar om bokens ämne och kan vara begrepp, 
objekt, händelse, plats eller entiteterna från grupp ett eller två. Beroende på entitet, kan 
entiteten ha olika attribut. Attribut för verk kan vara form, exempelvis roman eller dikt 
(Synnermark & Johansson, 2018). Attribut för uttryck kan vara språk, exempelvis 
original eller översättning. Attribut för manifestation kan vara ISBN-nummer eller 
omfång (antal sidor). 
 
FRBR-modellen kan användas för att beskriva relationer inom grupp ett, mellan 
entiteterna verk, uttryck, manifestation och exemplar. Relationerna inom grupp ett är 
hierarkiska med verk högst upp i hierarkin. Relationerna lyder enligt Tillett (2004, s.3): 
 
”Verk förverkligas i uttryck,  
uttryck gestaltas i manifestation, 
manifestation representeras av ett exemplar” 
 
Relationer kan berätta vilken roll som personen eller institutionen har spelat gentemot 
verk, uttryck, manifestation, exemplar. Ett exempel är att en person (med rollen 
författare) har en relation till verket. Relationerna inom grupp två lyder enligt Tillett 
(2004, s.3): 
 
”Verk skapas av person /institution, 
uttryck förverkligas person /institution, 
manifestation framställs av person/institution, 
exemplar ägs av person/institution” 
 
Dessa rollrelationer är viktiga för att kunna tillfredsställa användarkraven som gör det 
möjligt att navigera i den bibliografiska världen. Begreppet värld kan tolkas som den 
lokala katalogen eller i ett globalt perspektiv och inbegripa nätresurser. Rollrelationer 
prioriterades länge bort och det har saknats termer och koder för att ange 
ansvarsrelationer och det är vad man vill åstadkomma med FRBR (Tillett, 2004). 
 
Förutom FRBR finns även FRAD som är en konceptuell modell över grupp två-
entiteterna samt FRSAD som är en modell över grupp tre-entiteterna. Nu sker en 
harmonisering och samordning av de tre modellerna till IFLA Library Reference Model 
(LRM). Där tillkommer fler entiteter och RDA-reglerna uppdateras därefter. Men jag 
bedömer inte att detta påverkar syftet med min uppsats och därför går jag inte på det.  

2.2 RDA- katalogiseringsregler  
RDA (Resource Description & Access) erbjuder riktlinjer för beskrivning av alla typer 
av resurser, analoga som digitala. RDA-reglerna ansluter sig till FRBR, FRAD och 
FRSAD och katalogiseringsreglerna ska ge stöd åt dessa modeller. Reglerna för RDA 
finns samlade i onlineverktyget RDA Toolkit och består av 10 olika sektioner och är 
relativt omfattande. På KB:s hemsida finns dock det något mer överskådliga avsnittet 
”Praktiska anvisningar för katalogisering (RDA)”. Där finns även markeringar för när 
RDA skiljer sig från KRS samt information om svensk Libris-praxis. På detaljnivå 
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skiljer sig RDA inte så mycket från KRS. Några konkreta exempel på RDA-regler är att 
man använder i princip inga förkortningar samt att man övergivit ”the rule of three”, 
antingen skriver man bara en upphovsman eller alla (KB, 2019). En nyhet med RDA är 
att man skiljer på innehålls-, medie- och bärartyper (Berntson, Gunnarsson, Larsson & 
Nordeborg, 2016). För en tryckt monografi är innehållstypen text, medietypen 
omedierad och bärartypen volym. Den stora skillnaden ligger i den bakomliggande 
strukturen baserat på FRBR-modellen (KB, 2019). RDA skulle kunna uttryckas i en mer 
utvecklad databasmodell där olika poster för verk, uttryck och manifestationer länkas 
till varandra. Länkning av auktoriserade namnformer skulle i framtiden även kunna 
inkludera länkning till annan bibliografisk information. KB gick över till RDA i februari 
2017, alltså redan innan det nya katalogiseringsverktyget Libris XL togs i bruk 
sommaren 2018 (Synnermark & Johansson, 2018).  

2.3 Länkad data 
Länkad data är en teknik som konkret realiserar några av de möjligheter som FRBR och 
RDA ger uttryck för. Dagens bibliotekskataloger är visserligen ute på internet men som 
en digital form av kortkataloger (Tillett, 2011). De skulle istället kunna integreras i 
webben genom att använda länkade data. Tidigare har man sett på den bibliografiska 
posten och dess data som en helhet men FRBR:s entitets-relationmodell innebär att man 
delar upp datan i enskilda komponenter. Dessa enskilda datakomponenter kan delas och 
användas på olika sätt som länkad data. Med FRBR och RDA kan man beskriva vilka 
relationer som råder mellan exempelvis en person eller organisation och en bok. Tanken 
är att det även ska gå att beskriva vilken relation olika verk har till varandra.  

Begreppet den semantiska webben lanserades av Tim Berners Lee som är upphovsman 
till World Wide Web (Helmersson, 2019). Konceptet den semantiska webben är 
förenklat ett nätverk av information. För att förstå länkad data är RDF det viktigaste 
konceptet (Wang & Yang, 2018). Men för att förstå RDF måste man känna till att URI 
(Universal Resource Identifier) är en unik http- adress. RDF är en datamodell som 
används för att beskriva entiteter och dess relationer på webben. En så kallad RDF-
trippel har tre delar med det standardiserade formatet:  

<subjekt> <predikat> <objekt>. 

Jane Austen och ”Förnuft och känsla” är bibliografisk information om upphovsman och 
titel. Enligt RDA-reglerna ska det fastställas en relation mellan dessa och i detta fallet är 
relationen upphovsperson. Det kan uttryckas på olika sätt men för att ge ett exempel: 

<Förnuft och känsla> <skapades av> <Jane Austen>. 

I exemplet är subjektet verket, predikatet uttrycker relationen och objektet är författaren. 
Alla uttrycks i former av en unik identifierare, URI, en länk. Dessa trippler kopplas ihop 
med andra trippler och bildar grafer och många grafer blir tillsammans ett ”moln”, 
vilket figur 2 visar. Vad jag vill visa med figur 2 är just ”molnet”, de olika färgerna är 
inte relevanta för föreliggande studie. 
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Figur 2. The Linking Open Data cloud diagram, by Andrejs Abele, John P. McCrae, Paul Buitelaar, Anja 
Jentzsch and Richard Cyganiak. Hämtad från http://lod-cloud.net/. CC-BY-SA license.  
 
Biblioteken har sett värdet av att använda länkade data för att beskriva resurser och 
2005 tillsattes en kommitté med människor från USA, Kanada och Storbritannien, som 
arbetade med att revidera katalogiseringsreglerna AACR2 (Wang & Yang, 2018). 2010 
kom de nya reglerna, RDA, vilka utvecklades med tanke på FRBR och länkade data. 
Library of Congress (LC) i USA har varit ledande i att främja länkade data. Det första 
de gjorde var att använda sig av RDF-trippler och konvertera ämnesorden (LCSH) till 
URI:er. Efter det att RDA släpptes år 2011 började LC arbeta fram BIBFRAME 
(Bibliographic framework) och det har varit en komplicerad process. BIBFRAME är ett 
initiativ för att utveckla bibliografiska beskrivningsstandarder till en modell i länkad 
data. Den är tänkt att bli en internationell standard för bibliografisk information som ska 
ersätta MARC211. Storbritannien, Kanada och Japan är andra exempel på länder där 
bibliotek i olika projekt använder sig av länkade data. Men Sveriges nationalbibliotek är 
det första som använder sig av länkad data genom en övergång till BIBFRAME 2.0 
(KB, 2018). Katalogisatörerna påverkas direkt av övergången men för användare 
kommer det att dröja några år innan man märker skillnaden i den nationella katalogen 
Libris. Den länkning som är möjlig att göra i Libris XL nu är främst till KB:s egna 
auktoritetsingångar (URI:er) för personer och ämnesord. Men enligt KB (u.å) finns även 
öppna länkade data till Wikipedia. 

 

 

 
1 MARC 21- MAchine Readable Cataloging records. Posten består av ett antal fält som delas upp i 
delfält. Till exempel är 020-fältet ISBN-nummer och 650-fältet är ämnesord. Fältet 245 för titel och 
upphov kan se ut så här, där a och c är delfälten.  
245 10 $a Ronja Rövardotter / $c Astrid Lindgren 
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2.4 Libris XL 
Det nya verktyget är radikalt annorlunda från tidigare MARC21-verktyget Voyager2 
och ger en ganska ofiltrerad bild av Libris-datan (Wennerlund & Berggren, 2019). 
BIBFRAME- datan tar upp mycket mer plats än tidigare kompakta MARC21-poster3. 
Katalogisering i Libris XL kräver länkning av personer och ämnesord genom att söka, 
scrolla och trycka på länkar till skillnad från att skriva i text. Libris XL är inte ett 
”discovery tool”4 eller verktyg för utlåning. Libris OPAC, bibliotekskatalogen, finns 
fortfarande på libris.kb.se. Libris XL bygger på tankarna med FRBR men dock används 
modellen och terminologin inte rakt av utan har anpassats i databasmodellen 
BIBFRAME där man istället använder verk, instans och exemplar. Fyra nivåer har alltså 
istället blivit tre.  

BIBFRAME:s verk  = verk+ uttryck 
BIBFRAME:s instans  = manifestation 
BIBFRAME:s exemplar = ett eller flera exemplar på ett bibliotek kallas för bestånd. 
 
Vid katalogisering av exempelvis en bok beskrivs resursen med informationselement 
som exempelvis författare, innehåll och utgåvor. I BIBFRAME 2.0 organiseras den här 
typen av information alltså i tre huvudsakliga abstraktionsnivåer i så kallade 
kärnklasser: verk, instans och exemplar.  
 

• Verk. Information om författare, språk och vad det handlar om (ämnen). 
• Instans. Information som dess utgivningsplats, utgivare och utgivningsår samt 

bärartyp (t.ex. volym eller videoskiva). 
• Exemplar. Information om dess placering (fysiskt eller elektroniskt), hyllkod 

och lokal identifikator. 
 

Entiteterna i grupp 2 (person, institution) samlas i modellen och gränssnittet under 
den överordnade termen Agenter, där agenter kan vara exempelvis författaren av ett 
verk eller utgivaren (förlag) av en manifestation.  

  

 
2 Katalogiseringsverktyget Voyager användes innan Libris XL och används fortfarande i många länder. 
3 Se exempel på funktionen förhandsgranska i MARC21-format:  
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-utveckling/2018-05-
28-funktionen-forhandsgranska-marc21.html 
4 Discovery tool är ett verktyg för sökning i samlade kataloger och databaser. 
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3 Tidigare forskning och analysram 

Jag har sökt efter vetenskapliga artiklar om katalogisatörers praktik i databasen LISA 
och i Borås högskolebiblioteks ”discovery tool” Primo och använt sökord som FRBR, 
RDA, cataloging rules, BIBFRAME, linked data, cataloger/cataloguer, attitude m.m. 
Jag har också gått direkt till vetenskapliga tidskrifter inom katalogisering och letat 
artiklar nummer för nummer. Det finns många bakgrundsartiklar och 
litteraturgenomgångar till varför man behöver FRBR och RDA och till viss del även 
studier om implementering av RDA. Forskning om katalogisatörers attityder och 
upplevelser av katalogiseringssystembyten är inte så vanliga vad jag kan se men Long 
(2018) samt Ducheva och Pennington (2019) handlar delvis om katalogisatörers attityd 
till de nya katalogiseringsreglerna RDA och länkad data. 

Jag presenterar först forskning om RDA och länkad data. Jag presenterar sedan 
forskning där begreppen lärandegemenskap samt katalogisatörens repertoar används 
vilka även blir studiens analysram. 

3.1 RDA och länkad data 
Long (2018) finner i en enkätstudie av katalogisatörer vid USA:s 100 största 
folkbibliotek att respondenterna har svårt med och ofta kämpar med att förstå de 
underliggande koncepten bakom RDA samt att hålla sig uppdaterade med konstant 
förändrade regler och ”best-practice”. De anser också att RDA Toolkit är svårt att 
använda och tolka. Respondenterna anser att mer undervisning skulle kunna motverka 
dessa svårigheter men de uppger flera utmaningar med att få denna undervisning, inte 
bara på grund av kostnader i tid och pengar utan även på grund av brist på avancerad 
undervisning. De flesta av katalogisatörerna vid USA:s 100 största folkbibliotek 
använder RDA för resursbeskrivning av alla typer av material. RDA används i ännu 
högre utsträckning vid resursbeskrivning av tryckta monografier. Vid en del bibliotek 
ligger man långt efter vid resursbeskrivning av specialformat som icke-tryckt material 
och online-resurser (Long, 2018). 

Generellt sett är det liten skillnad vad gäller implementeringen av RDA i USA jämfört 
med Europa (Ducheva & Pennington, 2019). Hur man löser frågor kring kulturell och 
språklig diversitet är något som präglar RDA-implementeringen i Europa. De som 
arbetar med RDA-implementering i USA och Europa visar likheter i attityd. De känner 
frustration vad gäller skillnader och förändringar i nya koncept och ny terminologi men 
har samtidigt en optimism vad gäller utvecklingen i framtiden. Anpassningen till RDA 
ses som en långsiktig investering för framtidens katalogisering. RDA anses vara 
standarden som kommer att möjliggöra att bibliotekens resurser blir del av den 
semantiska webben. Men det krävs också informationssystem som stödjer 
interoperabilitet gällande metadatastandard. RDA är ett steg på vägen men det räcker 
inte (Ducheva & Pennington, 2019). 
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3.2 Lärandegemenskaper 
Diao (2018) lyfter fram att katalogisering är mer än att följa regler. Katalogisering 
handlar om regler men inte bara. Diao (2018, s.300) citerar Cutter som år 1904 sade att 
katalogisering är en konst snarare än en vetenskap: “Cataloging is an art, not a science. 
No rules can take the place of experience and good judgment, but some of the results of 
experience may be best indicated by rules”. 
 
Diao (2018) har gjort en innehållsanalys av artiklar från databasen LISA som handlar 
om catalogers judgement. Diao skapar fem konceptualiseringar och dessa är 
medvetenhet, rationalitet, kunskap, kvalitet och slutligen community learning. Diao 
menar att lärandegemenskaper blir viktigare i en ny era då katalogiseringsreglerna RDA 
förordar tvetydighet och flexibilitet framför klarhet och specificitet. Diao menar att 
resultatet även stämmer överens med forskning av Snow (2011) samt Hasenyager 
(2015) vilka båda lyfter fram samarbete och gemensamma praktiker som ett sätt att nå 
kunskap och som leder till bättre beslut hos katalogisatörer. Hasenyager framhåller även 
workflows vilket jag översätter till det svenska ordet arbetsflöden. Arbetsflöden i 
samarbete, oavsett geografisk plats, ger mer resultat än isolerade arbetsflöden. 
Arbetsflöden är de lokala procedurer och system som katalogisatörer följer och det är 
viktigt att dessa revideras i linje med RDA (Hasenyager, 2015, s.179).  
 

3.3 Katalogisatörens repertoar 
Clarke & Dobreski (2019) har undersökt en aspekt av katalogisatörens omdöme. De 
menar att katalogisering, skapande och underhållet av metadata, ofta ses som en 
formaliserad process som innebär att följa regler. Men katalogisering innebär en 
förhandling om komplexa standarder och strukturer för att skapa användbara 
beskrivningar av en mängd olika material. Katalogisering kräver alltså även ett visst 
mått av kreativ problemlösning. Clarke och Dobreski menar att katalogisering 
innehåller drag av design. De använder sig av begreppet repertoar vilket ses som de 
samlade kunskaper och erfarenheter som en person tar med sig till nya projekt.  
Studien kom fram till att katalogisatörer använder olika typer av kunskap vilka de kallar 
intern kunskap, extern kunskap samt sökande efter ny kunskap i utomstående källor 
vilket visas i figur 3. I längden handlar det om hur människor använder sig av erfarenhet 
och olika kunskapstyper i sitt arbete.  
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Figur 3. Katalogisatörens repertoar- typer av kunskap och exempel. Modellen är gjord utifrån Clarke och 
Dobreski (2019, s.1175) 
 
Clarke och Dobreski (2019) ser intern kunskap som att informationen är tagen från 
minnet och ibland kommenterar informanterna det som, ”det vet jag sen tidigare”. 
Underkategorier till intern kunskap är ”erfarenhet av uppgiften”, ”ämne/domän-
expertis” och ”institutionell kontext”. Deltagarna i Clarke och Dobreskis studie lutar sig 
tungt mot den interna kunskapen men den externa kunskapen utgör också en viktig del i 
deras repertoar. Den externa kunskapen är inbäddad i externa artefakter och dokument 
såsom andra poster, mallar eller post-it-lappar. Katalogisatörens repertoar breddas 
ytterligare genom att konsultera resurser skapade av andra. Dessa kan delas upp i 
professionella resurser för katalogisatörer som WebDewey och icke-professionella 
resurser som Wikipedia. Forskarna finner det förvånande att katalogisatörerna aldrig 
konsulterar officiella regelverk för RDA utan bara förlitar sig på sitt minne av RDA och 
mallar som använt RDA-regler eller tidigare RDA-anpassade poster (Clarke & 
Dobreski, 2019). 
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3.4 Analysram 
Här förklaras hur jag använder mig av lärandegemenskaper och repertoar som 
analysram i föreliggande studie. Jag använder mig av begreppet lärandegemenskaper 
för att analysera katalogisatörernas lärande och praktik samt av modellen från Clarke 
och Dobreski (2019) för att förstå och analysera katalogisatörernas kunskap som 
handlar om hur de använder sin egen erfarenhet men även andra typer av kunskap.  

 Lärandegemenskaper 
Diao (2018) menar att lärandegemenskaper är viktiga i och med att RDA är så pass 
flexibelt och tvetydigt. I min studie så framhåller informanterna sina kollegor på 
arbetsplatsen som viktiga i arbetet och lärandet. Ett annat exempel som kommer fram är 
en lärandegemenskap online, Libris XL Supportforum, där katalogisatörer från hela 
Sverige kan ingå i en gemenskap gällande arbetet i Libris XL. Jag anser att 
lärandegemenskaper inte bara är användbart i relation till RDA-reglerna utan även för 
att lära sig Libris XL-verktyget. Libris XL-verktyget har vissa ramar som exempelvis de 
färdiga mallarna men dessa är även flexibla i och med att de går att modifiera. 
Hasenyager (2015) framhäver arbetsflöden som en del av det gemensamma arbetet och i 
min studie kan ett exempel på arbetsflöden vara universitetsbibliotekets manualer. 
 

 Repertoar 
Clarke och Dobreskis (2019) modell används för att analysera vilken typ av kunskap 
(intern, extern, sökande utåt) som katalogisatörerna använder i arbetet och det 
inkluderar även katalogisatörernas erfarenhet. Använda och refererade källor 
kompletterar varandra från intervju och observation. Exempelvis så uppger informanter 
under intervjuer att de vid enstaka tillfällen har använt sig av RDA Toolkit men det är 
ingen som använder det under observationerna. RDA Toolkit skulle vara ett exempel på 
konsulterande av en professionell resurs. En informant använder sig av det hen kallar 
”specialpost” som hen vet innehåller viss information och som hen kan konsultera. Det 
är en post som hen återkommer till om det är något hen inte minns. Detta har jag valt att 
betrakta som extern kunskap eftersom det är hennes mer personliga sätt att få tillgång 
till kunskap. Ofta blir den interna kunskapen mer outtalad eftersom katalogisatörerna 
arbetar utifrån minne och erfarenhet. Flera kommenterar användningen av RDA-regler, 
exempelvis så minns alla att man ska skriva pages eller sidor och inte förkortningarna p. 
eller s. Alla minns och ”vet” detta och det kan vara en intern kunskap baserat på tidigare 
erfarenhet från arbetet. Intern kunskap kan också vara att man vet vad det gick att göra i 
det tidigare verktyget och att man översätter detta till arbetet i Libris XL. Den interna 
kunskapen handlar även om en lokal kontext där viss kunskap kan vara mer knuten till 
folkbibliotek respektive universitetsbibliotek. 
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4 Metod 

Kvalitativa metoder används för att få reda på deltagarnas uppfattning och kännetecknas 
av att undersökningen sker i deltagarens naturliga miljö och att det finns en närhet 
mellan forskare och deltagare. Kvantitativ forskning präglas istället av forskarens 
uppfattning, konstlade miljöer samt att man strävar efter distans mellan deltagaren och 
forskaren (Bryman, 2011, s.373). Men det finns även likheter mellan kvalitativ och 
kvantitativ metod till exempel att båda tar frekvens som en utgångspunkt för analys. 
Kvalitativ forskning är ett mer naturligt val för denna studie men att välja observation 
och intervjuer var inledningsvis inte ett självklart val. Inledningsvis övervägde jag även 
andra metoder för att undersöka övergången till Libris XL, exempelvis textanalys i 
professionstidskrifter som Biblioteksbladet. Men det verkar inte ha varit en så stor fråga 
där. Det hade även varit möjligt att studera texter från exempelvis Libris XL 
Supportforum för att undersöka vilka problem katalogisatörerna upplever och vilken 
hjälp man söker i arbetet i Libris XL. Fokusgrupper hade kunnat ge intressanta resultat 
om hur katalogisatörer som grupp resonerar kring en viss frågeställning. Men med tanke 
på att jag ville ta reda på hur tidigare individuella erfarenheter av katalogisering 
påverkar dem att lära sig det nya systemet så ansåg jag att individuella intervjuer passar 
bättre. Jag ville ha en mer direkt ingång till katalogisatörernas arbete i Libris XL och 
därför bör deltagande observationer i kombination med intervjuer vara lämpligt. 
Intervjuer och observationerna kan komplettera varandra och det är ett exempel på 
metodtriangulering (Fangen, 2005). Intervjuer är ett sätt att få svar på frågor som kan 
vara svåra att få svar på genom observation och deltagande observation är en metod 
som kan avslöja det som informanten tar för givet (Bryman, 2011, s.441). 
 
Inför observationerna uppmanades informanterna i denna studie att tänka högt. Clarke 
& Dobreski (2019) undersökte katalogisatörers arbetsprocesser genom observation och 
katalogisatörerna uppmanades att tänka högt när de arbetade vilket utgjorde ett tänka-
högt-protokoll. Enligt Clarke och Dobreski sätter observationer handlingar och beteende 
i en kontext och genom att komplettera observationerna med ”tänka högt- protokoll” 
kan man dessutom få fram informanternas tankeprocess kring hur de fattar beslut och 
hur de väljer kunskapskällor. Enbart observationer ger inte förklaringar eller 
motiveringar bakom katalogisatörens beteende. Clarke & Dobreski observerade 
deltagarna under en timme i deras normala arbetsmiljö och uppmanades att genomföra 
vanliga arbetsuppgifter, vilka inkluderade originalkatalogisering och modifiering av 
befintliga poster. Clarke och Dobreskis insamlingsmetod var inspiration till hur jag 
valde att genomföra mina observationer. 
 
Jag valde även att filma observationerna för att kunna återvända till sessionerna. Jag har 
själv ingen erfarenhet av att arbeta i Libris XL och bedömde att det var nödvändigt att 
kunna titta upprepade gånger för att inte missa eller glömma bort något. Eftersom jag 
gjorde observationer av mer kvalitativ karaktär så är det möjligt att titta på 
observationerna flera gånger ur olika perspektiv. Om det hade varit en kvantitativ 
strukturerad observation och om jag arbetade med observationsschema hade jag mer 
enkelt kunna räkna en viss företeelse eller beteende.  
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4.1 Urval, kontakt och förberedelser 
Jag har observerat och intervjuat sex katalogisatörer vilka jag presenterar närmare i 
början av resultatkapitlet. Jag använder förkortningar för informanterna där P1 är person 
1, P2 är person 2 och så vidare. Jag har gjort ett så kallat snöbollsurval eller kedjeurval 
där urvalet startar med en person som leder vidare till fler personer (Bryman, 2011). P1 
identifierades via tidigare kontakter som skapades i en kurs inom 
bibliotekarieutbildningen. Jag kontaktade P1 och hen gav mig kontaktuppgifter till P2 
och P3. Genom P1 fick jag tips om ytterligare en katalogisatör vid universitet B. Denna 
person gav mig sedan ytterligare två informanter med hänsyn tagen till min fråga om 
både erfarna och mindre erfarna katalogisatörer. Kontakten för att hitta informanter har 
skett via mail. Tidsbokning för observation och intervju har även den främst skett 
genom mail och något enstaka telefonsamtal.  
 
Jag har försökt hitta katalogisatörer med erfarenhet av tidigare katalogiseringssystem 
samt katalogisatörer utan erfarenhet av tidigare katalogiseringssystem. Det var svårare 
att få tag i katalogisatörer helt utan erfarenhet och endast en person (P3) arbetar i Libris 
XL utan tidigare erfarenhet. P2 och P4 har mindre än ett års erfarenhet av det tidigare 
systemet Voyager. P1, P5, P6 har ganska mycket erfarenhet, mer än 10 år i Voyager och 
andra äldre system i Libris och BTJ:s BURK. Alla informanter arbetar minst halvtid 
med att katalogisera men många arbetar med katalogisering under den största delen av 
sin arbetstid. Med tanke på att informanterna P1, P2 och P3 katalogiserar med koppling 
till folkbibliotek kändes det också rimligt att ha lika många informanter med koppling 
till universitetsbibliotek. Detta för att lyfta fram olika aspekter från olika bibliotekstyper 
men det var även en lösning för att inte behöva resa runt i flera städer. För att kunna ha 
möjlighet till en jämförande studie ansåg jag att sex informanter var lämpligt. Det var 
även maximalt antal för var jag bedömde att jag skulle hinna med. Med sex informanter 
ansåg jag även mig ha råd att tappa en informant om det skulle visa sig att någon 
informant skulle behöva avboka. 
 
Via mail (se bilaga 1) informerades informanterna kortfattat om studiens syfte samt 
beräknad tidsåtgång gällande observation (ca en timme) och intervju (ca 30 min). De 
uppmanades att katalogisera en tryckt monografi. P5 och P6 skickade mail någon dag 
innan och frågade om de skulle förbereda sig på något sätt. Jag svarade att de skulle 
katalogisera något som de brukar göra inom arbetet, gärna en originalkatalogisering och 
eventuellt någon import med uppgradering. Övriga informanter fick denna information 
när jag kom dit. Primärkatalogisering innebär att man arbetar med att skapa en helt ny 
katalogisering. Import innebär att man importerar en befintlig post från en utländsk 
katalog och uppgraderar den. En informant gjorde en uppgradering av en förhandspost. 
En förhandspost kan vara skapad av förlaget eller exempelvis Adlibris. Jag hade kunnat 
vara mer strikt med exakt vilken bok, typ av bok eller typ av katalogisering (primär eller 
import) jag ville se. Men jag ville samtidigt att katalogisatörerna skulle arbeta så 
”naturligt” som möjligt. Jag ville ha en bred ingång och se olika typer av böcker och 
katalogisering för att få syn på olika aspekter. Jag tänkte att den jämförande aspekten 
ändå var möjlig. Fyra av informanterna (P1, P3, P5, P6) gjorde en originalkatalogisering 
och minst en import. Två av informanterna (P2 och P4) gjorde klart en import med 
uppgradering och påbörjade en primärkatalogisering. Informanterna katalogiserade 
alltså mellan en till tre böcker. Det var både skönlitteratur och facklitteratur på olika 
språk såsom svenska, engelska och norska. 
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Ett viktigt redskap för att generera en viss nivå av struktur på intervjusamtalet är 
intervjuguiden (Bryman, 2011). Vid utformandet av den semistrukturerade 
intervjuguiden (se bilaga 2) har jag strävat efter att ha en bra blandning mellan olika 
slags frågor, vilka enligt Bryman är exempelvis inledande, strukturerande, tystnad, 
direkta frågor, sonderande och specificerande frågor.  

4.2 Genomförande 
Här berättar jag hur jag gick tillväga under observationer och intervjuer. 

 Observationer 
Jag åkte till informanternas arbetsplats och satt bredvid deras skrivbord under 
observationerna. Jag började med att dela ut ”Blankett för samtycke av behandling av 
personuppgifter” där studiens syfte även framgick. När de läste igenom och skrev under 
den så monterade jag stativ och filmutrustning. Innan observationen påbörjades 
uppmanades de att ”tänka högt” under tiden de katalogiserade. P1, P2, och P3 delar 
kontor och de frågade om de fick prata med varandra. Jag sa att de skulle arbeta som de 
brukar och att diskutera med varandra om de skulle ha gjort det i vanliga fall. Jag 
filmade katalogiseringssessionen genom att ställa upp ett stativ med en kamera riktat 
mot skärmen. Min ambition var att anteckna och ställa frågor om det uppstod frågor. 
Jag märkte att det var svårt att hinna anteckna och jag gjorde ganska få anteckningar. 
Jag anser att katalogisatörerna gjorde ett bra jobb med att tänka högt och deras tankar 
och resonemang blev ganska tydliga även om jag inte förstod allt. Jag ville få se hur de 
brukar katalogisera och ville därför inte avbryta med för många frågor även om jag 
under tiden ställde några frågor vilket ledde till kortare samtal.  
 
Längden på observationerna varierade från 40 minuter till en timme och tio minuter, 
med ett genomsnitt på 51 minuter. Att den varierade berodde mest på när en bok hade 
blivit färdigkatalogiserad och om det kändes värt att påbörja en ny. Vid ett tillfälle blev 
observationen 40 minuter eftersom informanten hade dubbelbokat sig och vi behövde 
påbörja intervjun för att hinna med. Observationerna och intervjuerna genomfördes 
inom en period på tre veckor.   

 Intervjuer 
Intervjuerna ägde rum direkt efter observationerna. Jag hade förberett en semi-
strukturerad intervjuguide (se bilaga 2) som handlar om tidigare erfarenhet, deras 
allmänna uppfattning om Libris XL, möjligheter och hinder, gränssnitt, RDA, behovet 
av de teoretiska modellerna. Informanterna tog inte del av intervjufrågorna i förväg för 
att kunna tänka mer fritt och spontant. Jag ville inte att informanterna skulle prata med 
varandra om frågorna utan få fatt i de individuella svaren för att sedan kunna se 
eventuella likheter och skillnader. Genom observationerna kunde jag få en ingång till 
intervjun och avgöra vilka av intervjufrågorna som kändes viktiga eller mindre viktiga 
att fråga mer om. Hur jag ställde frågorna berodde även på vad som kommit fram 
tidigare under observationen eller intervjun. Ibland var det väldigt tydligt att någon 
redan svarat på frågan tidigare. Då kunde jag göra ett påstående: du tycker alltså så här? 
 
Intervjuerna spelades in med en dator i programmet QuickTime Player. Intervjuerna har 
transkriberats i sin helhet med programmet ExpressScribe. Jag har inte transkriberat 
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pauser eller likande utan bara ord. Längden på intervjuerna varierade från 25 minuter 
till 43 minuter, med ett genomsnitt på 34 minuter. 
 

4.3 Analysmetod 
Jag har gjort en kvalitativ innehållsanalys av empirin. Datan har tolkats och jag har 
genom upprepade läsningar av materialet bildat teman i resultatdelen. Kvalitativ analys 
är främst induktiv genom att den är grundad i teman och ämnen men fler ämnen tillåts 
komma fram av materialet självt (Wildemuth, 2016). Jag har tittat igenom filmerna tre 
gånger. Första gången förde jag anteckningar och strukturerade med färgkodning vad 
som handlar om gränssnitt, RDA, tidigare erfarenheter eller FRBR. Det upptäcktes även 
andra återkommande teman som handlar om systemkompatibilitet och den mer 
övergripande användningen av olika källor. Andra gången jag tittade fokuserade jag 
mer på katalogisatörens kunskap och sökande av ny kunskap i källor. Tredje gången jag 
tittade försökte jag sammanställa hur katalogisatörerna har arbetat i respektive fält i 
mallen och ser hur de pratar om RDA och FRBR. Jag har läst igenom 
intervjutranskriptionerna upprepade gånger där även gränssnitt, RDA, erfarenhet och 
FRBR behandlas. Utifrån dessa hittade jag även teman som handlar om MARC21 och 
framtidsaspekter. Resultatdelen består av två delar där den första delen mer fokuserar på 
resultatet av det praktiska arbetet samt katalogisatörernas användning av olika källor till 
kunskap (benämnd källanvändning). Andra delen handlar mer om katalogisatörernas 
lärande och erfarenhet. Denna uppdelning följer även forskningsfrågorna till viss del. 

4.4 Etiska aspekter 
Jag har utgått från de principer som enligt Bryman (2011) gäller för 
samhällsvetenskaplig forskning och gällande min roll mot informanterna har jag tagit 
hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Jag har informerat om studiens syfte även om studiens syfte har 
justerats något under arbetets gång. Jag har behandlat personuppgifter utifrån GDPR 
och informanterna har skrivit på en blankett på samtycke till insamling och behandling 
av personuppgifter. Jag inkluderar endast de personuppgifter som jag använder mig av. 
Jag har avidentifierat personer och arbetsplatser och beskriver därför inte kontexten 
inom vilken informanterna arbetar för att kunna behålla informanterna anonyma. 
Filmer, intervjuer och transkriptioner har förvarats aktsamt och raderas vid kursens slut.  

Att observera människor i deras arbete kan väcka känslor hos informanterna själva och 
några berättade att det kändes lite nervöst men att de ändå ville delta i studien. När jag 
kom till deras arbetsplats berättade jag och svarade på frågor om studiens syfte och 
berättade att jag ville titta på frågor kopplade till gränssnitt, erfarenhet, RDA och 
FRBR. Men jag sade även att jag försökte ha en öppen inställning och om det kommer 
fram fler perspektiv eller teman så kan jag komma att inkludera dessa. Bryman (2011) 
menar att en fördel med observation som metod är att man kan möta det oväntade och 
vara flexibel. Enligt Bryman är en fördel med intervju att det går att ha ett mer specifikt 
fokus i sina frågor. I intervjun blir det lite tydligare för informanterna vad jag försöker 
undersöka medan det i observationen kanske var lite mer öppet. I analysen har jag 
försökt välja exempel som jag anser är representativa för respektive informant eller för 
gruppen. 
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5 Presentation av resultat 

Jag börjar med att presentera informanterna i tabell 1 samt vilka böcker de har 
katalogiserat i tabell 2. Jag gör sedan en beskrivning av gränssnittet i Libris XL och 
mallen för tryckt monografi. Sedan övergår jag till att presentera resultatet vilket bygger 
på observationer och intervjuer. Resultatet har två huvuddelar, den första delen 
presenterar det praktiska arbetet och användning av källor till kunskap och den andra 
delen presenterar lärande och erfarenhet. Del ett och del två hör ihop och det finns ingen 
absolut gräns mellan delarna. 

5.1 Informanterna  
Informant Bibliotek Fokus Erfarenhet av 

katalogisering 
RDA, FRBR 

P1 
 

Folkbibliotek 
region A  

Allmänt: 
tryckta 
monografier, 
DVD, tv-spel 
mm. 

>10 år i 
Voyager, BTJ:s 
BURK 

Lärt sig själv, med 
kollegor, kurs via 
universitetsbiblioteket. 
KB:s material om 
RDA och Libris XL. 

P2 Folkbibliotek 
region A* 

Tryckta 
monografier 

<1 år i Voyager Lärt sig själv, med 
kollegor, kurs via 
universitetsbiblioteket. 
Workshop på 
universitetsbibliotek. 
KB:s material om 
RDA och Libris XL. 

P3 Folkbibliotek 
region A* 

Tryckta 
monografier 

Ingen tidigare Lärt sig själv, med 
kollegor, gått KB:s 
kurs i Libris XL. 

P4 Universitets-
bibliotek B 

Äldre tryck 
(böcker 
innan ca 
1830/1850). 
Digitalisering 
av äldre tryck 

<1 år i Voyager Läst RDA och FRBR 
inom B&I-
utbildningen. Lärt sig 
själv och med 
kollegor. 

P5 Universitets-
bibliotek B 

Tryckta 
monografier  

>10 år i 
Voyager, 
teckenbaserad 
katalogisering i 
Libris under 
1980-talet 

Undervisat i 
katalogisering, RDA 
och FRBR. Lärt sig 
själv och med 
kollegor. Läst FRBR-
rapporten. 

P6 
 

Universitets-
bibliotek B 

Tryckta 
monografier 

>ca 8 år i 
Voyager 

Arbetat i projekt med 
RDA. Läst artiklar 
och böcker. Lärt sig 
själv och med 
kollegor. 

Tabell 1. Informanterna. * P2 och P3 har anställning inom en verksamhet med andra arbetsuppgifter och 
katalogiserar även utöver folkbibliotek Region A. 
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P1, P2, P4, P5 och P6 har arbetat med Libris XL sedan starten juni 2018 alltså ca 1,5 år. 
P3 är ny och har bara arbetat i Libris XL i 2 månader. P1, P5 och P6 har många års 
erfarenhet av tidigare katalogiseringssystem. P2, P3 och P4 har ingen eller knappt ett års 
erfarenhet av tidigare katalogiseringssystem. 
 
P1, P2 och P3 delar kontor och sitter i samma rum. Folkbibliotek region A är ett 
samarbete mellan flera olika kommuner där en kommun ansvarar för katalogiseringen i 
regionen. 
 
P4, P5 och P6 har samma arbetsplats på universitetsbiblioteket B men sitter i enskilda 
kontor. 
 
Informant Observationen bygger på: 
P1 1 primärkatalogisering (svensk barn- och ungdomslitteratur), 1 import 

med uppgradering (engelsk utgåva av spansk skönlitteratur), 1 
uppgradering av preliminärpost (engelsk facklitteratur) 

P2 1 import med uppgradering (engelsk facklitteratur), påbörjar 
primärkatalogisering av svensk skönlitteratur utgiven ca 1990-tal 

P3 1 primärkatalogisering (svensk facklitteratur från 1968), 1 import med 
uppgradering (engelsk fantasy för unga) 

P4 1 import med uppgradering (engelsk facklitteratur), påbörjar 1 
primärkatalogisering av franskt äldre tryck 

P5 1 import med uppgradering (norsk facklitteratur), 1 
primärkatalogisering (svensk rapport) 

P6 1 primärkatalogisering (svensk facklitteratur), 1 import med 
uppgradering (engelsk facklitteratur) 

Tabell 2. Typ av katalogisering och typ av tryckt monografi. 
 
Under observationerna har katalogisatörerna genomfört olika typer av katalogiseringar 
vilket framgår av tabell 2.  
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5.2 Gränssnittet i verktyget 
I denna studie har jag bett katalogisatörerna att katalogisera en bok, tryckt monografi. 
För att det inte ska bli för abstrakt har jag gjort en skärmdump av verktyget för att ge 
läsaren en inblick i gränssnittet. När man ska göra en primärkatalogisering i verktyget 
Libris XL loggar man in och sedan trycker man på SKAPA NY. Katalogisatören 
presenteras då inför gränssnittsvyn i figur 4. 
 

 
 
Figur 4. Verktyget Libris XL. Under SKAPA NY, kan man välja vilken typ av resurs man ska 
katalogisera eller beskriva. Jag har tillstånd av Libris kundservice att använda skärmdumpar av Libris XL. 
 
När man klickat på Bok, kommer gränssnittsvyn i figur 5 upp. Raderna i figur 5 är 
ihopfällda och går att fälla ut så det syns ytterligare rader. Om katalogisatörerna gör en 
import så är det ändå i huvudsak dessa fält som man arbetar med. De importerade 
posterna kan man antingen ”berika från mall” genom något klick eller så går det att 
lägga till egenskaper under instans genom att klicka på den stora plusknappen, som syns 
i figur 5 långt upp till höger. Det går även att lägga till information genom att klicka i de 
små plusknapparna som syns i figur 5. 
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Figur 5. Mallen för en tryckt monografi. Jag har tillstånd av Libris kundservice att använda skärmdumpar 
av Libris XL. 
 
Instans av verk-delen går att fälla ut, och fram kommer då Text (verkstyp), Medverkan 
och funktion, Språk, Genre/form, Klassifikation, Ämne, Innehållstyp och Anmärkning. 
Instansen (manifestationen) börjar vid nästa del, Identifikator och neråt (Se figur 5).  
 
Efter denna beskrivning av gränssnitt och mall övergår jag nu till att presentera resultat 
från observationer och intervjuer. Först presenterar jag det mer praktiska arbetet och hur 
man använder sig av olika källor i arbetet. Sedan övergår jag till lärande, kunskapande 
och erfarenhetens betydelse. 
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5.3 Praktiskt arbete och källanvändning 
Här presenterar jag resultatet i olika rubriker som på olika sätt handlar om arbetet i 
mallen för tryckt monografi men även systemkompatibilitet samt import.  

 Allmänt om gränssnittet 
 
Många upplever att det går bättre och bättre att arbeta i verktyget. Alla är överlag 
positiva till gränssnittet och säger att mallarna har blivit bättre sedan verktyget släpptes 
med nya uppdateringar och releaser. Hjälptexterna i verktyget, både de kortare som blir 
synliga när man håller musen över en term och de längre texterna i hjälpavsnittet, 
framhålls som hjälpsamma av P2 av P4. P2 säger att mallen inte är självinstruerande 
men upplever ändå att det känns modernt.  
 
Negativt är att posterna blir långa och oöverskådliga och att man därför måste scrolla 
mycket. Alla upplever det negativt att det krävs så många klick för att lägga till 
information och detta framkommer ofta både i observationer och intervjuer. Plus-
knapparna (se figur 5) för att lägga till egenskaper eller annan information är ett 
problem för många och någon slags färgkodning för att se vilka fält som hör ihop 
efterfrågas av några. Det finns redan en funktion med färg som blir synlig när man ska 
radera information. 
 
P6 säger att det är möjligt att göra fel i mallen men hen tror att kunskaper i teori gör det 
lättare att lägga informationen på rätt ställe. Det var möjligt att göra fel i Voyager också 
framhåller hen. P6 säger: ”Det kan vara svårt att lägga info på rätt ställe, det krävs att 
man känner till de nya termerna. Men så var det ju i MARC också, gjorde man fel i 
interpunktionen kunde det bli fel när man överförde den till webben”. 
 
Angående allt klickande så säger flera informanter att de kanske inte har lärt sig alla 
kortkommandon som finns. I Hjälp finns ett avsnitt som heter Kortkommandon som 
användes av P4 vid ett tillfälle.  
 
Många säger att det var ovant med terminologin i början.  P1 och P2 berättar att de i 
början försökte lära sig de nya termerna och pluggade in verk, uttryck, manifestation 
men att de har släppt på det nu och anser inte att man behöver kunna det för att arbeta i 
verktyget och att de inte används i gränssnittet. P2 reagerar också på att man i Libris XL 
blandar användningen av post och instans och upplever det lite konstigt. 
 
I början hade katalogisatörerna vid universitetsbiblioteket gemensamma träffar och 
morgonmöten för att diskutera arbetet i Libris XL och hur man skulle katalogisera i 
Libris XL. P6 säger att de har en kanal för Libris XL i Microsoft Teams men att den 
används mindre och mindre. Sedan har UB egna manualer med ”tips och tricks” för 
arbetet i Libris XL, till exempel för knepigare moment som att lägga till geografiska 
ämnesord. P6 säger att man på UB även fått arbeta med att uppdatera handboken med 
alla rutiner från MARC-poster till Libris XL-poster.  
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 Systemkompatibilitet 
 
Det kan uppstå vissa svårigheter när man arbetar i Libris XL som handlar om hur 
systemet fungerar ihop med andra bibliotekskataloger, webbläsare eller att sökningar i 
Libris webbsök ger bättre träffar än Libris XL.  
 
P2, P3 och P5 börjar med att söka efter boken i Libris webbsök via ISBN-nummer och 
titeln. Det är mer troligt att få träff i Libris webbsök än i Libris XL eftersom 10- 
respektive 13- siffrigt ISBN-nummer kan ställa till det. Man är beroende av Libris 
webbsök, konstaterar P1 och P3. 
 
I början av observationen berättar P2 att man bör välja webbläsaren Chrome eftersom 
Libris XL-verktyget fungerar bättre i Chrome än i andra webbläsare exempelvis Internet 
Explorer. Hen berättar att det var mycket frågor i början och då fick de hjälp från svars-
frågetjänsten (Libris Supportforum). 
 
Något som kommer fram i observationerna och intervjuerna med bland annat P3 och P6 
är att lokala bibliotekskataloger inte stödjer formatet från Libris XL. P3 menar att 
eftersom Libris XL ligger i framkant gällande utvecklingen så fungerar det inte i andra 
system som det exporteras till. När man för över informationen till sin lokala 
bibliotekskatalog så exporteras det tillbaka till MARC21 igen. P6 pratar om att 
MARC21-formatet och Voyager fortfarande används och är stort internationellt. 
 
Under en observation berättar P1 att de även haft problem med att all information 
(hyllkoden) inte följer med över till det lokala bibliotekssystemet BookIT men man tror 
att man löst det genom att spara på dubbla sätt. 
 
Många kommenterar att de importerade posterna ser ut att vara på miniminivå fast de 
innehåller väldigt mycket information. P1 har läst i Libris Supportforum att detta beror 
på att det finns fler nivåer än de i svenska Libris XL (biblioteksnivå, miniminivå, 
Nationalbibliografisk nivå m.m). I importen lägger den sig automatiskt på någon nivå, 
oftast då miniminivån.  

 Bedömning av utländska poster för import 
Det är ingen större skillnad mellan hur informanterna resonerar om hur man väljer en 
lämplig post för import. Man vill ha med så mycket information som möjligt, gärna 
klassifikationskod, gärna lite ämnesord och information om seriemedlemskap. De flesta 
menar att för att avgöra om det är en RDA-post tittar man att det står medietyp 
unmediated och bärartyp volume. Ett annat exempel på hur man bedömer lämplig 
import enligt RDA är att titeln inte ska stå med versaler, i stil med A TALE OF TWO 
CITIES. 
 
För att importera går man till SÖK längst upp i den vänstra menyn (se figur 4). Alla 
söker i OCLC WorldCat och sedan varierar det med att även lägga till LC (Library of 
Congress), BNB (British National Bibliography), BL (British Library) med flera. Man 
poängterar att man bör välja databas efter språk, om det är en engelsk bok så är det bra 
med en engelsk databas och om det är en norsk är det bra med en norsk databas.  
”Vi försöker importera bra poster, som nästan är färdiga, det lär man sig, var man ska 
importera ifrån”, säger P5. 
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Efter lite sökande hittar P3 en utländsk NB-post (nationalbibliografisk post) vilket hen 
säger ”ska vara ett kvalitetsmärke”. Men i posten som hen trodde var RDA står det 
katalogiseringsregler AACR2. P3 rådfrågar då P1. ”Den får inte bli blandad, du måste 
välja väg där, säger P1. ”Då väljer jag RDA”, säger P3. P1 säger att utländska poster 
ofta är blandposter.  

  Medverkan och funktion samt auktorisering 
Under Medverkan och funktion kommenterar P1, P2 och P6 att det nya enligt RDA är 
att man ska lägga in en funktionskod (författare, översättare osv.) under Medverkan.  
 
P2 arbetar med en importerad post och berättar om funktionskoden och använder sig av 
funktionen berika från mall. P2 berättar: ”Här är det en grej som skiljer de gamla 
katalogreglerna från de nya, för här finns det ingen funktion till agenten. Då lägger jag 
till, vet du vad, det här är också bra”. P2 går in på verktyg ”berika från mall-bok”. Hen 
berättar: ”Då ser man här att sju egenskaper lades till från mall. Då är det mindre risk att 
man missar någonting. Men det här med funktion måste jag veta att jag ska lägga till. 
Det faller inte ut från mallen (vid import, författarens anmärkning). Nu blev det fel plus, 
händer nu och då, det är plus överallt”. Hen håller musen över och hittar funktion. ”Det 
är en stor förbättring att det (författare, översättare, osv.) faller ut i klartext. I Voyager 
var man tvungen att kunna förkortningarna aut och så vidare”, säger P2. 
 
Alla arbetar också med att försöka länka till auktoriserade namnposter vilket inte alltid 
finns. Ibland blir informanterna förvånade, ”hon som är så stor författare”. Det verkar 
vara så att bara mer kända författare är auktoriserade. Det kan också vara för lite 
information om författaren. P6 söker efter en författare och hittar en auktoriserad 
namnform och klickar vidare på namnet för att läsa mer men hen bedömer att det är för 
lite information för att avgöra om det verkligen är rätt person så hen länkar den inte. 
 
P2 berättar att de nyligen hade hittat två personer (kokboksförfattare) som de misstänkte 
var samma person och då skickande de informationen till KB som då slog ihop dessa 
två namnformer till en ingång. 

 Att bestämma genre/form och ämnesord 
Under Genre/form resonerar de flesta att antingen väljer man” Skönlitterärt verk, genre 
ej angiven” eller ”Ej skönlitterärt verk” om det är en facklitterär bok. Det kan också 
uppstå oklarheter och P3 och P4 stöter på olika problem. P4 arbetar med en importerad 
engelsk post och hittar en för henne okänd term. Hen söker i KB:s verktygslåda efter 
genre/form-termer men hittar ingen svensk motsvarighet och låter den engelska stå 
kvar. 
 
P1 och P3 som katalogiserar böcker för barn kommenterar att de behöver lägga till en 
term för barn. P1 klickar i några termer som Barn och ungdomslitteratur.  Men P3 som 
är nyanställd stöter på problem och diskuterar med P1. Det visar sig att P3 förväxlar 
Genre/form-termer med ”Målgrupp”, där man också kan lägga till Barn och unga. 
(Målgrupp finns inte i mallen utan kan läggas till, författarens anmärkning). 
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P1 katalogiserar en skönlitterär bok och säger att hen inte behöver välja genre/form-
termen ”romaner” men att hen gör det ändå. Hen säger att det har varit lite olika bud 
kring undertermer från Svenska ämnesordsredaktionen på KB. 
 
Många av informanterna arbetar en längre stund med att bestämma ämnesorden. 
Enstaka informanter har redan slagit upp ämnesord i förväg. De resonerar fram och 
tillbaka genom att läsa i den fysiska boken, utgå från tidigare böcker de arbetat med, 
utgår från Dewey-koden eller orden i titeln samt kopierar och/eller översätter engelska 
ämnesord till svenska. Just översättningen mellan engelska och svenska ämnesord kan 
ibland ta tid eller vara svårt.  
 
P2 berättar under intervjun att hen har jobbat i mindre bibliotekssystem där de själva la 
ämnesord en gång i tiden och hade en egen hierarki som man jobbade med och hur svårt 
det kan vara att behålla någon slags stringens i det. Hen tycker det är en fördel att man 
nu inte kan lägga till ett eget ämnesord. 
 
De auktoriserade ämnesorden (Svenska ämnesord samt Barn) letas fram i ett sökfält och 
sökträffarna visas sedan i en lista som man kan söka och scrolla i. Många upplever att 
det inte är någon ordning i listan och man får scrolla en del innan man hittar. Sedan 
klickar man på ämnesordet för att välja och länka det. Det går även att skapa lokala 
ämnesord vilket bland annat P1 gör men då länkas det inte. 
 
Vid importerade poster försöker informanterna översätta de engelska ämnesorden och 
ibland är det lätt och ibland är det svårare. P1 söker efter det engelska ordet ”aunt” 
(moster eller faster) men får ingen träff i ämnesordslistan. Hen tycker det är märkligt 
och går då till Auktoritetsdatabasen (deldatabas i Regina, KB). Hen hittar dock ingen 
svensk översättning och låter då det engelska ”aunt” stå kvar. 
 
Även P2 arbetar med en import och vill försöka översätta några engelska ämnesord från 
MeSH (Medical Subject Headings). Hen tar hjälp av kollegan P1. De resonerar fram 
och tillbaka och söker i svenska ämnesordslistan och läser även i boken. De väljer några 
svenska ämnesord men låter även de engelska stå kvar.  
 
P3 arbetar med en import av en fantasy-bok för barn som handlar om enhörningar. Hen 
berättar att hen katalogiserat många fantasy-böcker så hen vet hur hen ska välja 
ämnesord. ” Jag har gjort så många så nu lägger jag bara enhörningar som ämnesord 
(från barn-listan) annars kan man ju skriva massor som ”ont och gott”, ”den utvalda”. 
Men det är ju samma för alla fantasy så jag skriver bara enhörningar”, resonerar P3. 
 
P4 går på webbsidan Classify.oclc.com för att se vad andra bibliotek har lagt för 
ämnesord för boken. Hen hittar då ämnesordet ”type face” som hen översätter med 
lexikonet på tyda.se. och sedan hittar hen även det i svenska ämnesord och länkar till 
det. Hen kollar även KB:s konverteringstabell Dewey- SAB och lägger då till 
ämnesordet typsnitt. Hen söker även på SAB-koden i sökfältet för ämnesord i Libris 
XL. P4 resonerar att hen hellre lägger fler ämnesord även om det blir lite fel eftersom 
med fler ämnesord är det större chans att någon hittar den. P4 säger att denna bok inte 
uppfyller de vetenskapliga kraven för att hamna i DDK-samlingen och då hamnar den i 
magasinet och det blir svårare att hitta den i det fysiska biblioteket. 
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 Omfång, titel, utgivning (agent, plats, år) och RDA-regler 
Under observationerna kommenterar alla någon gång användningen av RDA-reglerna. I 
”Omfång” pratar informanterna om att inte använda förkortningarna p. eller s. utan att 
skriva pages eller sidor. Många påpekar även när de fyller i titel, agent (t.ex. förlag) och 
upplaga att man ska ”skriva som det står” på titelsidan eller i boken. Eftersom det står 
”Second edition” skriver jag det istället för ”2nd ed”, säger P6 och ändrar i den 
importerade posten. 
 
Många framhåller även att det under Medietyp och Bärartyp ska stå 
unmediated/omedierad och volume/volym.  Under kategorin Utgivning bläddrar alla i 
boken och tittar vad som står gällande ort (plats), förlag (agent) och årtal. Många pratar 
om i vilken ordning som årtalen prioriteras (utgivningsår, tillverkningsår, copyright-år) 
och när man behöver klamra. 
 
P1 arbetar med att uppgradera av förhandspost. Hen bläddrar i boken för att kontrollera 
Utgivningsplats. Hen ändrar från Förenta staterna till Storbritannien. ”Det kan ju vara 
lite fel i de här förhandposterna ibland”, säger P1. Hen vill även lägga till Plats. Hen 
kommenterar att Plats inte faller ut, även om man berikar från mall. Om fältet redan 
finns (ex. Utgivning) så går det inte att få in allt som finns i mallen. Hen får lägga till ort 
genom några klick.  
 
Även P5 uppgraderar Utgivningsfältet i en importerad post. Genom att titta i en annan 
post (uppe i en annan flik) löser hen hur hen ska lägga till vilken stad boken är utgiven i. 
Hen tittar i den andra posten och ser att det ska heta Primär utgivning- Plats. Hen 
försöker lägga till plats men säger att hen hamnade fel. För att se var hen befinner sig 
någonstans scrollar hen på sidan. Hen hittar rätt och lägger till plats Oslo.  

 Källor för RDA-regler 
P1 och P4 berättar under intervjuer att de vid enstaka tillfällen konsulterar RDA Toolkit 
men att det kan vara svårt att hitta ett svar. P4 säger: ”Ibland klickar man in sig på RDA 
Toolkit men det kan ju ta en hel dag att diskutera: vad menar dom egentligen?”. 
 
P1 tycker att Toolkit är ett väldigt omfattande system och inte så lättnavigerat. P1 och 
P4 framhåller under intervju istället KB :s verktygslåda för RDA katalogisering men det 
framkommer inte under observationerna. Det händer att P1 går in i Toolkit och ibland så 
hittar hen något där. Annars säger hen att man kan gå in i NB:s (Nationalbibliografins) 
poster och se om man hittar något likande och hur de har gjort där. ”Det är ju friare i 
RDA men samtidigt finns en Libris-praxis men man kan välja att inte följa den och ha 
en egen praxis och på det sättet är det ju friare”, berättar P1. Både P1 och P5 pratar 
under observation och intervju om att det är lite friare med RDA än det var med KRS. 
P5 tänker att RDA kan vara svårare för nya att lära sig eftersom de är ”luddiga” inte att 
det inte finns tydliga riktlinjer. Hen tror att när man är mer erfaren blir det lättare att sig 
friheter. 
 
P6 använder sig av RDA Toolkit ibland och säger att om det är några oklarheter kring 
RDA diskuterar man praxis på arbetsplatsen. Om det är större frågor skickar man frågan 
med en kollega som sitter med i RDA-kommittén.  
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5.4 Lärande, kunskap och erfarenhet 
Här presenterar jag resultatet med olika teman som handlar om erfarenhet, kunskap och 
teori. 

 Att lära sig Libris XL med olika erfarenheter 
 
Just vid övergången (juni 2018) verkar informanterna P1, P5 och P6 inte känt att det 
varit en fördel att ha arbetat med det gamla systemet. P1 berättar under intervjun att det 
kändes som en nackdel att hen var så präglad av det gamla systemet och därför blev 
tvungen att översätta allt till MARC för att förstå vad hen höll på med. Även P6 pratar 
om svårigheten att behöva ”översätta” från det gamla till det nya. P6 säger att den stora 
utmaningen är att lära sig de nya termerna och vilka fält som motsvarar vad från 
Voyager. P1 berättar om svårigheten med terminologin där man pratar om entiteter och 
instans och inte om fält och delfält. 
 
P1 och P2 framhåller att de tittade på KB:s instruktionsfilmer för att inledningsvis lära 
sig katalogisera i Libris XL. P1 och P2 deltog även vid en RDA-kurs, som anordnades 
av personalen vid universitetsbiblioteket. P5 och P6 säger att de har arbetat proaktivt 
med implementering av RDA och hade läst FRBR-rapporten innan bytet till Libris XL. 
 
P2 som hade börjat lite smått med katalogisering i det tidigare verktyget var orolig att 
hen helt skulle få börja om från början och lära sig. P5 som hade stor erfarenhet säger 
att det kändes som ”fritt fall”. P2 och P5 framhåller att det var tillsammans med 
kollegor som man klarade av övergången, man hjälptes åt och lärde sig. P5 säger i 
intervjun att hen har en bred grund att stå på men hen är inte säker på att de som jobbat 
längst kan mest utan menar att de som kommit in senare på arbetsplatsen kommer 
ikapp. Alla blev mer på samma nivå och det har varit väldigt positivt för arbetsplatsen. 
P5 framhåller deras morgonmöten där man pratade om arbetet Libris XL. 
 
Från början upplevde även P6 övergången som jobbig men kände att det gick över 
ganska fort. P6 hade arbetat i projekt med RDA och anser att de ändå var förberedda 
genom att man läst artiklar och böcker om FRBR och RDA samt höll i föreläsningar 
och workshops (där P1 och P2 deltog, författarens kommentar). P6 tyckte inte att 
övergången till Libris XL var den stora skillnaden utan att det var övergången till RDA 
som skedde redan 2017. P6 säger: ” RDA gjorde större impact på mig än bytet Libris 
XL. I RDA behandlar man hur man tänker kring boken och vad är en giltig källa?”  
 
P3 är ny och tror att det är till hennes fördel att slippa tänka på hur 
katalogiseringsverktyget har förändrats. P3 säger att när hen varit med om att man har 
bytt lokala bibliotekssystem kan man bli frustrerad att det inte går att göra som man 
gjorde i det gamla systemet. Hen tror att hen slipper den frustrationen och kan lära sig 
mer förutsättningslöst utan jämförelser med hur det var förr. P3 är den enda som har 
gått KB:s kurs i katalogisering i Libris XL vilket ändå ser ut att ha varit till en fördel i 
vissa moment. Ett konkret exempel är under observation då hen berättar vad hen lärt sig 
om ISBN-nummer vid import av utländska poster. ”Jag har lärt mig att jag inte ska ta 
bort fält”, säger hen och visar i kurskompendiet ”Import och registrering av 
bibliografiska poster”. Dock säger P3 att kursen mer var en bekräftelse på allt hen 
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faktiskt lärt sig under hösten i samarbete med P1 och P2 och genom att läsa KB:s texter 
om bland annat RDA.  

P4 har en nyare utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap och har läst 
högskolekurser i FRBR och RDA. P4 framhåller att hen nyligen har övergått till att 
katalogisera äldre tryck och då använder man inte RDA men man arbetar ändå i Libris 
XL. Då har de arbetat med att göra egna mallar som ska passa för äldre tryck samt 
digitaliseringar av äldre tryck. Hen berättar att med äldre tryck katalogiserar man det 
enskilda exemplaret. Man tar även med information om tryckeri och typsnitt (om man 
kan) vilket är annorlunda från att katalogisera utifrån RDA. P4 reflekterar dock när hen 
tittar i mallen för äldre tryck att den verkar ha utvecklats sedan hen använde den senast. 
 
Idag (efter 1,5 års arbete i systemet) så tror ändå P1 och P5 att deras erfarenhet av 
tidigare katalogiseringssystem är till en fördel. P1 säger: ”jag har ju en förförståelse och 
grundförståelse hur en katalogpost hänger ihop och fungerar, alla delar i förhållande till 
varandra”. 

 Komplettera mallen med information 
P1, P5 och P6:s erfarenhet från tidigare system eller snarare vetskapen om att det går att 
lägga till viss typ av information, visar sig ibland vid olika moment under 
observationerna. Då handlar det om att lägga till saker i mallen som serie eller index (i 
Anmärkning), målgrupp, fileringsvärde (gällande titel) och ändra i Innehållstyp. Dock 
skiljer sig tillvägagångssättet åt, vissa kan utantill och andra behöver använda andra 
källor för att komma fram till hur man ska göra.  
 
P3 frågar P1 hur man ska fylla i information om fantasyseriens delar i 
Anmärkningsfältet. P1 berättar att Libris användargrupp för folkbiblioteken har bestämt 
att man skriver så här: -- -- --.” 

P6 säger under observation: ”Jag skulle lagt till index i 008-fältet”. Nu lägger hen 
istället in index som en Anmärkning. ”Man får lära sig de nya termerna,” säger hen och 
väljer ”Kompletterande innehåll: index”. Jag frågar hur man ska veta att man ska göra 
det om man inte känner till 008-fältet. Hen kollar upp i hjälptexterna men hittar ingen 
information om det. Man måste helt enkelt veta det, konstaterar P6. Hen tycker att det är 
mer komplicerat att lägga till index i Libris XL än i tidigare verktyg. Hen förklarar att 
index är ett av de kriterier som de har ställt för huruvida de ska bedöma en bok som 
vetenskaplig eller inte. 
 
Både P1 och P5 vill lägga till fileringsvärde. P1 berättar att det är ”egentligen en 
gammal MARC-grej” och innebär att titeln inte sorteras på artikeln ”De” i ett index utan 
nästa ord. P1 lägger till fileringsvärde i anslutning till titel och skriver i värdet 3. För att 
komma ihåg hur P5 ska göra det söker P5 upp en, som hen kallar det ”specialpost” (Den 
store Gatsby) som hen vet innehåller fileringsvärdet och som hen därmed kan använda 
sig av. P5 ser i specialposten att det heter Fileringsvärde. Hen lägger till under ”Har 
titel”, genom några klick på plus och val i lista. ”När man glömmer bort kan gå och 
titta”, säger P5. Hen fortsätter: ”namnen på fälten, är inte så där superintuitiva”. 
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 Kunskaper i MARC21 
Spår av det gamla systemet i form av användning av terminologi och koder från 
MARC21 finns både hos de erfarna liksom de nyare informanterna. P3 och P4 upplever 
att man förväntas kunna MARC21 och nästan måste lära sig MARC21 samtidigt som 
man lär sig Libris XL. P4 berättar att arbetsplatsens manualer och kollegor fortfarande 
använder och pratar i MARC-koder och därför måste man lära sig det. P6 berättar dock 
om arbetet med att göra om dessa med exempel från Libris XL istället. P3 och P4 menar 
att det blir nödvändigt eftersom även vissa av KB:s hjälptexter fortfarande är utformade 
med exempel från Voyager (tidigare systemet) och MARC21. Att posterna är långa och 
oöverskådliga är något som informanterna påpekar och då tycker flera att det är lättare 
att få överblick i MARC21-format. Under observationen förhandsgranskar P1, P2 och 
P6 i MARC21-format alltså både erfarna och nyare katalogisatörer. 

 Kunskaper i äldre katalogiseringsregler är fördelaktigt och 
ibland nödvändigt 

Både om man katalogiserar äldre tryck men även nyare böcker kan det vara bra att 
förstå de gamla reglerna och varför posterna ser ut som de gör. P2 och P4 började 
sessionen med att göra varsin import och gick sedan över till böcker som skulle 
primärkatalogiseras. P2 skulle lägga in en bok (del tre i en skönlitterär serie) från 1990-
talet men stötte på svårigheter. Hen berättar: ”Det finns komplikationer som beror på att 
man lagt in på olika sätt genom åren. Med det äldre materialet räcker det inte med att 
veta hur man lägger in det idag. Det var andra regler och andra begrepp som man 
behöver förstå. I Libris-katalogen ser posterna olika ut genom åren. En bok kan ta tid, 
men ibland går det fort”. 
 
P4 påbörjar katalogisering av äldre tryck (innan ca 1830/1850). Hen söker efter den 
franska titeln i Libris webbsök men får ingen träff. P4 söker då på den franska titeln i 
Google för att få fram ett årtal men P4 säger att fransmän är dåliga på att skriva ut årtal. 
P4 går över till att söka i Libris XL. Hen berättar att när man arbetar med äldre tryck så 
använder man inte RDA-reglerna och man katalogiserar det enskilda exemplaret. Hen 
pratar också om att äldre tryck kan ta lång tid att katalogisera. 

 Kunskaper i FRBR är ”både och”  
Vid intervjuerna framkommer att de flesta inte upplever att man måste kunna den 
bakomliggande konceptuella modellen (FRBR) för att katalogisera en tryckt monografi. 
För att jobba rent praktiskt i nuläget behöver man inte kunna det, menar P1, P2, P3 och 
P4. P1 säger i intervjun:” I början la vi mycket tid på det där att repetera verk, uttryck, 
manifestation… Nu känns det inte som att det spelar någon roll. Dom där termerna 
existerar inte i gränssnittet”. P2 uppger att hen tänker mer praktiskt utifrån användarnas 
perspektiv, exempelvis information om vilken del boken är i en serie är viktigt att ha 
med. P2 tycker att RDA är för teoretiskt: 
 

Jag har en bok, jag har en mall och vet vad som ska in, jag vet vad man vill leta efter, jag struntar i 
om det är en entitet eller instans, jag har inte lärt mig, begreppen sitter inte i ryggmärgen, jag 
trodde i början att man skulle lägga ner mycket energi på att använda de riktiga begreppen men det 
behövs inte. (P2) 

 
P3 tycker teorin är intressant men inte nödvändig. Många talar ändå om fördelar med att 
kunna teorin. P4 berättar att hen kan fundera utifrån teori om det när något man sitter 
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och överväger: ”vad i den här modellen är det dom är ute efter?” P4 säger också att det 
blir roligare med kunskaper i FRBR och att modellerna har lyft katalogisering, adderat 
värde och gjort katalogisering lite mer till ett hantverk där arbetet blir mer än att bara 
fylla i en mall. P4, P5 och P6 pratar om att teorin hjälper till att förstå varför mallen och 
gränssnittet ser ut som de gör. P4 säger att hen inte förstår varför verk i FRBR inte är 
samma som verk i Libris XL. P6 menar att för att förstå var man ska lägga till 
information så är det en fördel att veta var det är logiskt att informationen bör ligga. 
Men P6 menar att kunskaper i FRBR är lite ”både och”: 
 

Jag har inte läst in mig på BIBFRAME. Problemet är väl att man inte använder samma som i 
FRBR och man måste veta vad dom har grötat ihop. Fyra delar har förkortats ner till tre. Libris XL 
är en konstig hybrid. (P6) 

 
P6 säger att det är bra att veta vad som är skillnad på ”instans av verk” och ”instans” 
och om man vet varför vissa saker finns, till exempel det stora ”pluset” respektive det 
lilla ”pluset”. P5 och P6 reflekterar även under observationerna om de olika nivåerna. 
Under observationen kommenterar P6 mallen och hen förklarar att begreppet instans är 
just den här upplagan, den fysiska boken hen håller i. Under observationen ska P5 lägga 
till ämnesord i en importerad post och då pratar hen om att ämnet är relaterat till verket 
och att det alltid är samma. ”Andra uppgifter kan ju förändras som årtal, förlag, sidor”, 
kommenterar P5. 
 
P6 påpekar att på grund av att Libris-XL inte är helt utvecklat än kan man inte följa 
RDA-reglerna fullt ut. P5 säger att det är en fördel att vara lite hemma på FRBR men 
det tror hen att de flesta är numera. Men både P5, P6 och P1 tror att kunskaper i de 
bakomliggande modellerna blir viktigare längre fram. P6 kommenterar nivån Instans av 
verk: ”Vi väntar på att kunna återanvända information, att katalogisera verket och sedan 
knyta ihop olika upplagor till dom.” 

 Framtidsperspektiv 
Det finns en tro på det nya katalogiseringsverktyget och alla är övervägande positiva. 
Länkad data tas under intervjuerna med P2, P3 och P4 upp som en möjlighet för att göra 
bibliotekets resurser mer tillgängliga via webben. Flera väntar på att man ska kunna 
katalogisera verket och återanvända och bygga vidare på det och det är särskilt P1, P5 
och P6 som efterfrågar verksnivån. Det är alltså en viss uppdelning i att de mer erfarna 
mer tydligt efterfrågar och ser fram emot verksnivån, som också bygger på länkad data-
teknik. P5 säger: ”Finessen ska ju vara med verket men det väntar vi på”. P6 säger: 
”Systemet är inte platt som Voyager, där all information ligger på samma nivå. 
Potentialen finns, vi får se hur de går att implementera.” 
 
Enstaka informanter pratar även om det skulle vara önskvärt om det skulle gå att länka 
till DDK-koder eller auktoriserade tryckerier. Många verkar också vilja se att det ska gå 
att länka till fler författare, gärna internationella. 
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6 Analys och diskussion 

Jag börjar analysen med att jämföra mina resultat med tidigare forskning om 
katalogisatörers inställning till RDA, terminologi och länkad data. Denna första 
inledande del blir mer på översiktlig nivå och leder in på begreppet lärandegemenskap, 
vilket kan förklara katalogisatörernas lärande och arbete i Libris XL. Jag kommer sedan 
att gå in på katalogisatörernas repertoar, som mer förklarar katalogisatörernas 
källanvändning, erfarenhet och kunskap. 

6.1  RDA och länkad data 
Enligt Ducheva och Pennington (2019) så är katalogisatörerna medvetna om begreppet 
länkad data och tror att det är ett viktigt verktyg för att utveckla katalogen in i 
framtiden. De flesta av informanterna i min studie pratar positivt om länkad data ur i 
alla fall två olika perspektiv, dels ur ett användarperspektiv och dels ur katalogisatörens 
praktik. Användarperspektivet handlar om att bibliotekets resurser ska kopplas ihop 
med resten av webben och bli mer tillgängliga för användare. Katalogisatörens praktik 
handlar om att kunna återanvända verksposter och slippa katalogisera allt från grunden 
vid exempelvis nya utgåvor. 

Informanterna i min studie har en positiv attityd till RDA och länkad data vilket 
Ducheva och Pennington (2019) även funnit gällande katalogisatörer från Europa och 
USA. Men många kämpar med terminologin vilket även Long (2018) funnit. 
Terminologin är något som informanterna i studien också tyckte var svårt särskilt i 
början men man har både lärt sig lite av terminologin eller har en mer praktisk 
inställning att man inte behöver kunna den rätta terminologin för att arbeta i Libris XL.  

Det är intressant att även användarnas perspektiv tas upp av P2 och P4 och det går att 
koppla till några av FRBR:s användarkrav (hitta, identifiera, välja och få tillgång till). 
P2 tar exempelvis upp att man vill veta vilken del i serien boken är och P4 väljer att 
lägga fler ämnesord eftersom boken annars kanske inte kommer att hittas av så många 
då boken placerades i magasin. Trots att FRBR upplevs för teoretiskt av några och att 
delar av RDA är svårtolkat så behöver man inte kunna alla modeller bakom. Man tänker 
på användaren på ganska konkreta sätt vilket jag anser kan vara till en fördel då 
bakomliggande konceptuella modellerna och terminologin är rätt så omfattande. 

6.2 Lärandegemenskaper 
Diao (2018) menar att på grund av att RDA är mer flexibelt och tvetydigt blir det 
viktigare med lärandegemenskaper. Men jag menar att lärandegemenskaper är viktigt 
även när det gäller beslut i arbetet som inte handlar om RDA-reglerna. Hela verktyget 
Libris XL är nytt och det är genom lärandegemenskaper man lärt sig verktyget. Att 
kollegor är viktiga framgår tydligt i observationer och intervjuer. Det kan vara kollegor 
på arbetsplatsen men även andra typer av gemenskaper. Samarbetet kan ske mer direkt 
genom samtal vid skrivbord eller online via Teams eller Libris Supportforum. Men även 
workshops, föreläsningar och morgonmöten är exempel på gemenskaper för lärande. Ett 
tydligt exempel är att P1, P2 och P3 delar kontor och det uppstår diskussioner och 
lärande med jämna mellanrum, där P1 med mer katalogiseringserfarenhet ibland 
vägleder kollegorna. P5 och P6 pratar om att de har varit proaktiva samt att erfarna och 
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nya kollegor har fått hjälpas åt vilket har lett till en mer jämn nivå bland 
katalogisatörerna. För att kunna delta i en lärandegemenskap fullt ut så verkar det vara 
nödvändigt eller i alla fall fördelaktigt att man lär sig MARC21. Att flera parallella 
system finns och kommer att fortsätta att finnas känns givet, särskilt med tanke på att 
Sverige nu ligger i framkant gällande utvecklingen av nya katalogiseringssystem. Runt 
om i Sverige används även minst två olika klassifikationssystem (SAB och DDK) vilket 
är ett annat exempel på att behöva förhålla sig till två olika system, där utvecklingen 
även går mot det internationellt gångbara DDK-systemet. 

I Longs (2018) studie så uppger katalogisatörerna att de saknar tillgång till avancerad 
hjälp men detta är inget som informanterna i min studie uppger sig sakna. 
Informanterna i min studie har inställningen att man får lära sig själva och tillsammans 
med andra samt genom att använda KB:s material som instruktionsfilmer och 
hjälptexter samt även genom inläsning av FRBR-rapporten, artiklar och böcker. Det är 
hoppfullt att nya katalogisatörer och mer erfarna hjälps åt och har en positiv anda även 
om det till en början var jobbigt. Informanterna verkar även delaktiga i utvecklingen av 
Libris XL. Informanterna uppger att KB har lyssnat på dem och gjort förbättringar i 
gränssnittet. P6 berättar att om det är något i RDA som man inte förstår så diskuteras 
det utifrån lokal praxis eller Libris-praxis eller så skickar man frågan med en kollega 
som är med i RDA-redaktionen på KB. 

6.3 Katalogisatörernas repertoar 
Eftersom det blir tydligt att katalogisatörerna i föreliggande studie arbetar i en 
gemenskap så utgår jag här från informanternas enskilda repertoar men slår ihop dessa 
för att visa på katalogisatörernas repertoar på gruppnivå. Clarke och Dobreski (2019) 
kom fram till att katalogisatörerna främst använder sig av intern kunskap. Vissa av 
informanterna i min studie använder sig främst av intern kunskap men det varierar och 
många kompletterar genom extern kunskap och sökande utåt. Figur 6 visar den interna 
kunskapen och figur 7 visar på den externa samt kunskap genom sökande utåt.  

 Intern kunskap 
Intern kunskap handlar om att ha erfarenhet av uppgiften, ha ämneskunskaper samt 
institutionell kunskap. Alla har mer eller mindre erfarenhet av uppgifterna som de 
arbetar med. Det handlar om tillämpning av RDA-regler, vana av att arbeta med 
ämnesord och genre/form-termer, kännedom om praxis eller erfarenhet av 
systemkompatibilitet och kunskap om kataloger. Katalogisatörerna har lärt sig var man 
ska importera poster ifrån och alla använder exempelvis OCLC WorldCat i kombination 
med andra kataloger.  

Några talar även om att Libris Webbsök ger bättre träffar vid sökning på ISBN-nummer 
än att söka i Libris XL och därför söker man där. Detta verkar vara något de lärt sig av 
egen erfarenhet och ingen hänvisar till någon källa eller förklaring.  
Kännedom om systemkompatibilitet kan handla om att spara på sätt så att hyllkoden 
följer med in i det lokala bibliotekssystemet BookIT. Det kan också vara att 
katalogisatörerna vid folkbiblioteket numera vet vilken webbläsare som är bäst för 
Libris XL. 
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Figur 7. Katalogisatörernas interna kunskap och exempel på sådan, utan inbördes ordning. 

Många kan RDA-regler och hänvisar till dessa under arbetet. Man vet att man inte ska 
använda förkortningar och att man ska skriva som det står på titelbladet. Även uppgifter 
kring prioriteringsordning av årtal samt lägga till funktionskod under medverkan verkar 
sitta i minnet. Att just skapa en relation mellan upphovsperson och verk på detta sätt, är 
ju även ett av målen med FRBR enligt Tillett (2004) och det verkar alla ha tagit till sig 
och man har det i minnet när man uppgraderar importerade poster. Ingen konsulterar 
under observationerna några dokument som har att göra med FRBR. Men några av 
informanterna har FRBR-kunskaper och kan integrera kunskaperna i gränssnittet och 
mallens uppbyggnad och denna kunskap blir då en intern kunskap. P5 och P6 pratar om 
mallarna utifrån FRBR:s entiteter verk och manifestation (instans i verktyget). 
 
Ämneskunskaper för att bestämma en klassifikationskod har inte varit med i denna 
uppsats. Däremot kan jag konstatera att det går att hitta och återanvända DDK-koder 
från importerade poster och äldre upplagor. På folkbibliotek och universitetsbibliotek 
katalogiserar man en hel del facklitteratur och det är omöjligt att ha ämneskunskap i alla 
ämnen. Många arbetar med att översätta engelska ämnesord och för just medicinska 
ämnesord finns ju faktiskt svenska MeSH som skulle kunna vara användbar. Ett förslag 
vore att KB kanske samlar länkar kring vilka webbresurser (MeSH) som skulle kunna 
vara till hjälp vid katalogisering.  Kunskapen skulle räknas till ”sökande utåt” i en 
professionell källa. 
 
Ämneskunskaper i genre, till exempel fantasygenren, gör att man vet vilka ämnesord 
som är lämpliga att använda.  P4 pratar även om att katalogisering av äldre tryck kräver 
kunskaper om tryckerier och typsnitt. 
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Institutionell kunskap kan handla om lokal praxis. Ett exempel kan vara hur man på 
universitetsbiblioteket räknar förekomsten av index som ett av kriterierna för att avgöra 
om boken ska räknas som vetenskaplig och det påverkar bokens placering 
(hylluppställning). Vetskapen om index kan även handla om en kunskap från tidigare 
system. P6 berättar att hen fyllde i index i 008-fältet i Voyager och kan på det sättet 
översätta den kunskapen till Libris XL. 
 
P1 har en institutionell kunskap som handlar om att hen ”vet hur man gör” på svenska 
folkbibliotek, exempelvis att Libris användargrupp har bestämt hur man ska skriva 
ordningen på serier (i Anmärkningsfältet). 
 
Baserat på observationer och intervjuer verkar det som att erfarenhet av gamla system 
inte har gjort övergången till Libris XL lättare. Men när man har lärt sig Libris XL så 
kan erfarenheten av katalogisering vara till en fördel eftersom man då har kunskap i vad 
som brukar vara med eller praxis i olika frågor eller hur vissa beslut tagits. Även 
kunskaper i MARC21 verkar nödvändiga eller fördelaktiga för att kunna ta del av 
samtal och instruktioner. 

 Extern kunskap 
”Specialposter”, NB:s poster, egna mallar och universitetens manualer är sådant som 
används under observationer eller refereras till under intervjuer och som kan räknas till 
den externa kunskapen. P5 använder sig av specialposter för att lägga till ort (Plats) i 
Utgivningsfältet och fileringsvärde. P1 säger att man kan titta i en NB-post för att se hur 
man ska göra enligt RDA-reglerna. Men hen framhåller även att man inte behöver följa 
Libris-praxis utan man kan ha en egen praxis.  
 
P3 tittar i sitt kompendium, KB:s kursmaterial, angående import av poster gällande 
information kring Import och Identifikator-fältet. Huruvida kursmaterial är externt 
minne eller sökande utåt går att diskutera. 
 
P4 har tillsammans med en kollega arbetat med att skapa egna mallar för äldre tryck. På 
så sätt slipper man göra om allt igen och kan använda sig av egna mallen baserad på 
egen kunskap. 
 
Hasenyager (2015) framhåller lärandegemenskaper och vikten av att arbetsflöden ska 
vara uppdaterade enligt RDA. Vid UB berättar P6 att man håller på att uppdatera 
manualer med exempel från Libris XL istället från ur Voyager. Arbetsflöden eller 
manualer blir ett viktigt instrument för den enskilda och kollektiva kunskapen.  
 

 Sökande utåt 
Informanterna breddar sin kunskap genom att söka sig utåt både till professionella 
källor och icke-professionella källor. Det varierar vilka källor informanterna använder, 
vissa av källorna har jag observerat och vissa källor har kommit fram under 
intervjuerna. Mina observationer stämmer överens med vad Clarke och Dobreski (2019) 
hittade och att katalogisatörerna under observation inte vänder sig till RDA Toolkit 
gällande RDA-reglerna. Däremot kommer det fram under intervjuerna att KB:s 
verktygslåda för katalogisering enligt RDA har varit till hjälp. RDA Toolkit används 
enligt intervjuerna enstaka gånger av några informanter. KB:s resurser såsom 
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instruktionsfilmer, olika hjälpavsnitt, supportforum, Libris webbkatalog, 
konverteringstabell SAB-DDK och Regina-auktoriserade ämnesord används av 
informanterna. Andra utomstående kataloger såsom OCLC WorldCat går att söka i via 
Libris XL och används när man söker efter poster att importera. Vid import används 
metadata därifrån såsom DDK-koderna och ämnesorden och dessa översätts om möjligt 
till svenska. 
 
 

 
Figur 6. Katalogisatörens repertoar- exempel på extern kunskap och sökande utåt. Jag har lagt till 
kollegor för att påminna läsaren om den lärandegemenskap som finns.  
 
Andra professionella resurser används mer sparsamt men exempel på dessa är OCLC:s 
Classify5 och några berättar även att de tidigare har läst FRBR-rapporten6. WebDewey 
används för att bestämma klassifikationskod och även som verktyg för att söka 
ämnesord. Icke-professionella resurser användas i liten utsträckning men exempel på 
sådana är Google och tyda.se.  
 

 
5 En experimentell webbservice för klassifikation och ämnesord.  
6 IFLA. Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records (2006). Funktionella 
krav på bibliografiska poster: slutrapport. Stockholm: Svensk biblioteksförening. 
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7 Slutsatser 

Katalogisatörernas praktik, kunskap och lärande har undersökts och uppsatsens syfte har 
uppnåtts och frågeställningarna har besvarats. Samarbete mellan kollegor både inom 
och mellan olika arbetsplatser verkar viktiga i arbetet, lärandet och den fortsatta 
utvecklingen av Libris XL. Samarbete och samtal sker både i form av fysiska samtal 
och möten men även i digitala forum. Vid UB har man Libris XL-kanalen i Microsoft 
Teams och dessutom används Libris Supportforum även om dessa resurser verkar ha 
varit ännu viktigare just vid övergången till Libris XL. 
 
KB som även är utvecklare av verktyget har många olika resurser för katalogisering 
(instruktionsfilmer, texter, supportforum, kurser, kurskompendium m.m.) som används 
och refereras till. Men även FRBR-rapporten samt RDA-relaterade artiklar och böcker 
har använts. RDA Toolkit konsulteras i liten utsträckning då det anses svårt att navigera. 
 
Erfarenhet av tidigare system var inte till en fördel vid själva övergången men när man 
lärt sig systemet så är erfarenheten av det gamla systemet eller snarare kunskaper om 
katalogisering ändå till en fördel genom att man har kännedom om praxis och vilken 
information som brukar finnas med. Terminologin från MARC21 lever kvar och kan 
innebära att nya katalogisatörer även måste lära sig det parallellt med terminologin 
Libris XL. 
 
Man kan klara sig utan större kunskaper i bakomliggande konceptuell modell men de 
flesta anser ändå att detta är intressant och fördelaktigt för att förstå och fylla i 
katalogiseringsmallen. Kunskaper i modellen gör yrket till ett hantverk där 
katalogisering innebär mer än att fylla i en färdig mall. Kunskaper i FRBR upplevs 
samtidigt förvirrande eftersom fyra nivåer (verk, uttryck, manifestation, exemplar) har 
blivit tre i Libris XL (BIBFRAME:s verk, instans, exemplar). Det verkar finnas en viss 
skillnad om man anser att man behöver förståelse av den bakomliggande konceptuella 
modellen, där katalogisatörerna vid universitetsbiblioteket verkar se fler fördelar. Detta 
är dock en liten studie och fler och större studier skulle behövas för att bekräfta om det 
kan vara så.  

7.1 Reflektioner över studiens genomförande 
Att kombinera observationer och intervjuer har gjort att jag fått en bred men samtidigt 
relativt djup inblick katalogisatörernas arbete i Libris XL. Insamlingsmetoderna 
kompletterade varandra och intervjuguiden bidrog med struktur i insamlingen och 
observationerna tillät även fler teman komma fram. Det var väldigt givande att 
observera hur katalogisatörer arbetar och deras inställning till Libris XL och gränssnittet 
samt användning av katalogiseringsregler kom delvis fram. Det var svårare att 
observera inställningen till bakomliggande konceptuella modeller men enstaka 
informanter kommenterade även det under observationerna. Intressanta resultat gällande 
katalogisatörernas tankar om FRBR kommer istället fram under intervjuerna.  

Studiens syfte har uppnåtts och frågeställningar har besvarats och med hjälp av de 
teoretiska utgångspunkterna katalogisatörernas repertoar och lärandegemenskap och 
dessa hjälper för att förstå katalogisatörernas praktiska arbete, lärande och kunskap.  
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7.2 Studiens relevans och förslag till fortsatt forskning 
Jag hoppas att katalogisatörerna själva kan ha nytta av denna uppsats genom att deras 
arbete blivit synliggjort och där jag försökt lyfta fram aspekter som lärande och 
kunskap. Kanske även lärare och kursutbildare kan ha nytta av denna uppsats då den ger 
inblick i katalogisatörernas arbete och tankar om Libris XL. I en tid som präglas av 
utveckling och förändring i katalogiseringsvärlden finns det många förslag till vidare 
forskning. Att undersöka Libris Supportforum är en möjlighet för att få mer inblick i 
katalogisatörernas praktik. Att undersöka kommersiella aktörer som BTJ är en annan 
vinkel på katalogisering i Sverige. För att gå vidare med denna uppsats är det möjligt att 
vara mer restriktiv gällande vilka tryckta monografier som ska undersökas, exempelvis 
kan man undersöka bara primärkatalogisering av svensk skönlitteratur eller bara import 
av engelsk facklitteratur. Att göra en jämförande studie mellan katalogisatörer vid 
folkbibliotek respektive universitetsbibliotek går även att undersöka vidare eftersom 
denna studie visar skillnader i upplevt behov av kunskaper i bakomliggande 
konceptuella modeller. Katalogisering av äldre tryck eller datorspel är andra möjliga 
ingångar till undersökningar. Om några år blir det även intressant att undersöka 
användarnas perspektiv och hur deras sökningar i bibliotekskataloger och andra 
söktjänster påverkas av utvecklingen. 
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Bilaga 1. Information till informanterna via mail. 

Tack för att ni ställer upp som informanter till min kandidatuppsats som handlar om 
katalogisering i Libris XL, en jämförande studie av XL-katalogisatörer med olika 
mycket erfarenhet av tidigare katalogiseringssystem. Jag vill observera (ca en timme) 
när ni arbetar i Libris XL med att katalogisera tryckta monografier. Sedan direkt efter 
gör jag en uppföljande intervju (ca 30 min). För att godkänna att jag spelar in intervjun 
och filmar skärmen under observation, kommer jag att ta med en samtyckesblankett 
som ni får skriva under. 
  



 

 
 
 

 

Bilaga 2. Intervjuguide om katalogisering i Libris 
XL. 

I denna studie vill jag undersöka hur det är att arbeta i katalogiseringsverktyget Libris 
XL. Bytet innebär nya regler (RDA), nytt gränssnitt och baseras på en ny databasmodell 
BIBFRAME som ger stöd åt modellerna FRBR/IFLA LRM. Jag vill också undersöka 
hur erfarenheten spelar roll i att ta sig an detta nya system som Libris XL är. 
 
Har du några frågor innan vi börjar? 
 
Bakgrundsfrågor: 
- Vilken utbildning har du? 
- Vilken erfarenhet av katalogisering har du? 
- Hur mycket av din arbetstid ägnar du till katalogisering? 
- Vad brukar du katalogisera? 
 
Det ämnen jag vill prata om är alltså katalogiseringsreglerna RDA, gränssnittet i Libris 
XL, modellerna (FRBR- IFLA LRM). Jag vill även prata om din förförståelse och 
erfarenhet av andra katalogiseringssystem och om detta har gjort det lättare eller svårare 
att förstå det nya.  
 
Inledande fråga: 
-Hur är det att arbeta i nya Libris XL? 
-Vilka möjligheter och hinder ser du? 
 
Inför att börja arbeta i Libris XL:  
-Hur förberedde du dig för att börja arbeta i Libris XL? 
-Hur gick dina tankar om att arbeta i nya Libris XL? Vilka känslor hade du? Oro? 
Glädje? 
 
-Hur fortskrider arbetet? Hur uppdaterar du dig? Hur känns det nu? 
 
RDA:reglerna 
-Hur är RDA-reglerna att använda och tolka?  
-Använder du RDA-tool kit? Hur fungerar det? 
 
Gränssnitt: 
-Vad anser du om gränssnittet (alltså det du ser på skärmen) i Libris XL?  
-Hur var omställningen? 
 
-Krävs djupare kunskaper i FRBR/ IFLA LRM?  
-Hur påverkar din tidigare erfarenhet av att katalogisera? 
 
Modeller  
 BIBFRAME 
-Vad anser du om BIBFRAME-modellen? (verk, instans, exemplar) 
 



 

 
 
 

 

FRBR- IFLA LRM 
-Vad anser du om de konceptuella modellerna (FRBR, FRAD, FRSAD) numera IFLA 
LRM? Behöver man kunna modellerna för att arbeta i Libris XL?  
 
Jämförelse före och efter Libris XL: 
-Om du har erfarenhet av att katalogisera innan Libris XL: hur är arbetet i Libris XL 
jämfört med hur det såg ut innan? 
 
Avslutningsvis: 
Är det något du vill tillägga eller berätta mer om? 
 
Tack för intervjun! 


