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Förkortningar  
 

AACR2  Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition   

DACS  Describing Archives: A Content Standard 

EAC-CPF Encoded Archival Context – Corporate bodies, Persons and 

Families 

EAD  Encoded Archival Description 

Ediffah En digital infrastruktur för forskningsbibliotekens arkiv- och 

handskriftssamlingar 

FRAD  Functional Requirements of Authority Data 

FRBR  Functional Requirements for Bibliographical Records 

GAN  Gösta Adrian-Nilsson 

ISAAR (CPF) International Standard Archival Authority Record For Corporate 

Bodies, Persons and Families. 

ISAD (G) General International Standard Archival Description 

RDA  Resource Description & Access 

RIMMF  RDA in Many Metadata Formats 

TS-EAC  Technical Subcommittee on EAC-CPF 

TS-EAD  Technical Subcommittee on Encoded Archival Description 

XML  Extensible Markup Language 
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Sammanfattning 
 

Nya metadata i bibliotekens vaRDAg är ett projekt som drivits av Umeå 

universitetsbibliotek i samarbete med Lunds universitets bibliotek, Kungliga biblioteket och 

Riksarkivet. Beslutet om en svensk övergång till RDA (Resource Description & Access) 

innebär inte bara en ny katalogiseringsstandard inom biblioteksvärlden utan också ökade 

möjligheter till korsbefruktning med andra databaser med andra standarder och format. 

Detta möjliggör exempelvis att nya typer av material kan tillföras till framtidens kataloger 

och att tidigare dolt material skulle kunna synliggöras. Syftet med projektet har varit att 

undersöka hur RDA och FRBR (Functional Requirements for Bibliographical Records) kan 

appliceras på arkivmaterial och vilka möjligheter och problem som uppkommer i den 

processen. Fokus har legat på att använda FRBR-modellen på arkivmaterial och utvärdera 

hur FRBR-entiteterna kan relateras till personarkiv. 

 

Inom projektets ramar har arkivmaterial från forskningsarkiv i Lund och Umeå 

katalogiserats utifrån RDA med fokus på personarkiv. Olika modeller för applicering av RDA 

på arkivmaterial har utarbetats och dessa modeller har exemplifierats med olika typer av 

personarkiv och arkivmaterial. RIMMF (RDA in Many Metadata Formats) har använts för 

katalogisering inom projektet. Det är ett visualiserings- och träningsverktyg för 

katalogisatörer för att tydliggöra exempelvis strukturer och relationer vid katalogisering 

utifrån RDA.  

 

De olika modeller som har tagits fram inom projektet har både för- och nackdelar. Den vi 

förordar är den flexibla modellen där arkivet betraktas som ett aggregerat verk. I denna 

modell kan vissa material i arkivet beskrivas som egna verk i det aggregerade verket. Detta 

kan exempelvis gälla bokmanuskript som då blir sökbara tillsammans med den publicerade 

boken. RDA medför möjligheter att skapa datakomponenter och relationer och därmed 

länkad data som är användbar för arkiv, bibliotek och andra intressenter, vilket innebär att 

RDA har potential att fungera som standard för beskrivning av både arkivmaterial och 

bibliografiskt material. RIMMF är ett icke-MARC-format som kan vara intressant vid 

undervisning om RDA även om det är svårt att använda vid storskalig katalogisering. I 

RIMMF finns länkar till RDA-toolkit som är ett mycket viktigt verktyg vid katalogisering 

utifrån RDA. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Arkiv och bibliotek har länge arbetat med olika system för deskriptiv katalogisering och 

auktoritetsdata. RDA (Resource Description & Access) är en ny katalogiseringsstandard som 

har utvecklats inom biblioteksvärlden för att ersätta AACR2 (Anglo-American Cataloguing 

Rules, Second Edition) och har den konceptuella entitets-relationsmodellen FRBR 

(Functional Requirements for Bibliographic Records) som grund. Regelverket för RDA har 

också influerats av katalogiseringsregler för arkiv. Då denna nya standard innebär att det går 

att länka ihop olika entiteter erbjuder övergången till RDA en möjlighet för samarbete mellan 

arkiv och bibliotek, vilket kan leda till synliggörande av tidigare dolt material. För arkiv som 

finns i biblioteksmiljöer innebär detta också möjligheter att utveckla arbetssätt för att på 

bästa sätt utnyttja samarbete omkring arkivmaterial, bibliotekskataloger, auktoritetsfiler och 

kontrollerade ämnesord (Nimer, 2010, s. 239-240). RDA och FRBR underlättar skapandet av 

metadata som kan delas och användas som öppen länkad data. Det finns potential för arkiv 

och bibliotek i att samarbeta om katalogisering och det finns en styrka i att bygga poster som 

för samman olika kontexter och perspektiv (Howarth, 2012, s. 773-774). 

 

Projektet Nya metadata i bibliotekens vaRDAg ger ett bidrag till både arkiv och bibliotek när 

det gäller hur RDA kan appliceras på arkivmaterial och hur FRBR-entiteter kan relateras till 

arkiv. Inom projektet har olika modeller utvecklats och exemplifierats för att visa på olika 

sätt att hantera arkivmaterial utifrån FRBR och RDA. Projektet ger också återkoppling när 

det gäller användning av open source-verktyget RIMMF (RDA in Many Metadata Formats1) 

som kan användas för att visualisera RDA. Inom projektet har användandet av RDA på olika 

typer av arkivmaterial konkretiserats och problematiserats. I samband med katalogiseringen 

har RDA-toolkit, det webbaserade verktyg som samlar regelverket för RDA, använts och 

utvärderats. Kunskaper och reflektioner från projektet kommer att vara till nytta vid 

implementering av RDA. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med projektet har varit att undersöka hur RDA och FRBR kan appliceras på 

arkivmaterial och vilka möjligheter och problem som uppkommer i den processen. Fokus har 

legat på att använda FRBR-modellen på arkivmaterial och utvärdera hur FRBR-entiteterna 

kan relateras till personarkiv. Här har särskild tonvikt lagts vid relationer mellan verk, hur 

FRBR kan appliceras på aggregat och hur entiteter kan länkas mellan och inom FRBR-

                                                           
1 http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf2/doku.php 
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grupper. Syftet har vidare varit att inom projektet utvärdera open source-verktyget RIMMF 

samt praktisk användning av RDA-toolkit i samband med katalogisering av arkivmaterial. 

Projektets frågeställningar är följande: 

 

 Hur ser processen ut vid applicering av RDA på arkivmaterial? 

o Finns det olika alternativa modeller? Hur hanteras entiteterna verk, uttryck, 

manifestation och exemplar i förhållande till arkivmaterial? 

o Vilka för- och nackdelar finns med olika modeller? 

o På vilket sätt kan RDA-toolkit användas? 

 Vilka problem uppstår då RDA appliceras på arkivmaterial? 

o Blir det någon informationsförlust? 

o Hur påverkas befintliga hierarkier inom arkivmaterialet? 

 Vilka möjligheter finns med att applicera RDA på arkivmaterial? 

 Hur fungerar det att arbeta med katalogisering i RIMMF? 

o Vilka svårigheter och begränsningar finns vid katalogisering i RIMMF? 

o Vilka fördelar finns med katalogisering i RIMMF? 
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2. Projektets organisation och genomförande 
 

2.1 Projektorganisation 
 

Projektledare för projektet har varit Hanna Fick, Umeå universitetsbibliotek (Umeå UB), 

avdelningen för Samlingar. Arbetet med katalogisering i RIMMF utifrån RDA har utförts av 

Anneli Fredriksson och Helena Lindblom (Umeå UB, Samlingar). Styrgruppen har utgjorts 

av Christer Karlsson (Umeå UB, Samlingar), Anna Swärd Bergström (Umeå UB, Samlingar), 

Mats Danielsson (Umeå UB, Forskningsarkivet) och Jan Gunillasson (Umeå UB, IT-

avdelningen). I referensgruppen har följande personer ingått: Mats Berggren (Riksarkivet), 

Håkan Håkansson (Lunds universitets bibliotek (Lunds UB)), Miriam Säfström (Kungliga 

biblioteket (KB)) (se figur 1). 

 

 

 

Figur 1: Styrgrupp, referensgrupp och katalogisatörer i projektet Nya metadata i bibliotekens 

vaRDAG. Från vänster: Christer Karlsson Umeå universitetsbibliotek (Umeå UB), Hanna Fick (Umeå 

UB), Mats Danielsson (Umeå UB), Anna Swärd Bergström (Umeå UB), Mats Berggren (Riksarkivet), 

Miriam Säfström (Kungliga biblioteket), Håkan Håkansson (Lunds universitets bibliotek). Inklippta 

bilder: Helena Lindblom (Umeå UB), Anneli Fredriksson (Umeå UB) och Jan Gunillasson (Umeå UB). 
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2.2 Genomförande  
 

Projektet har genomförts av Umeå UB i samarbete med Lunds UB, KB och Riksarkivet. 

Under projektet har två projektmöten genomförts i Umeå medan styrgruppen har träffats 

regelbundet under projektets gång. Katalogisering av arkivmaterial i RIMMF har genomförts 

av två katalogisatörer vid Umeå UB. 

Projektet startades upp i juni 2014 och avslutades i juni 2015. Under våren 2015 ansökte 

projektet om och beviljades extra projektmedel från KB, vilket möjliggjorde ytterligare 

fördjupning och utveckling samt internationell spridning av projektets resultat i samband 

med konferensen Archiving 2015 i Los Angeles, 19-22 maj. 

Urval av arkivposter har utgått från följande kriterier: 

 Personarkiv är intressanta utifrån att det i dessa arkiv kan finnas många olika typer av 

material. 

 Förteckningar med en djup hierarki bör väljas för att möjliggöra tydligare skillnader 

mellan arkivförteckningar och katalogisering i RDA. 

 I posterna bör det ingå många olika typer av material som exempelvis tryckta böcker, 

brev, manuskript, fotografier mm. 

 Posterna bör vara representativa för arkivet. 

 

Under projektets gång har stort fokus lagts på tre personarkiv från Lunds universitets 

bibliotek, samtliga av dessa finns i Ediffah, en digital infrastruktur för forskningsbibliotekens 

arkiv- och handskriftssamlingar: Maria Thyréns efterlämnade papper, Gösta Adrian-Nilssons 

(GAN) efterlämnade papper samt Edvin och Bengt Ganborgs efterlämnade papper. Maria 

Thyréns arkiv har använts som exempelarkiv för de olika modellerna eftersom det är litet och 

avgränsat. GAN:s arkiv har använts för att exemplifiera ett större, mer komplext arkiv och 

mer komplexa material. I GAN:s arkiv fanns ett intressant särtryck som har använts för att 

tydliggöra hur RDA kan användas för att koppla ihop arkivmaterial med publicerat material. 

Den extra tilldelningen av projektmedel möjliggjorde katalogisering av material från 

Författarinnan Sara Lidmans arkiv från Forskningsarkivet vid Umeå UB. I detta arkiv finns 

många manuskript och inom projektet har manuskript till verket Nabots sten katalogiserats 

för att visa på möjligheter att skapa relationer mellan publicerade böcker i original och 

översättning och deras respektive manuskript i ett arkiv. 

Litteratursökning har genomförts inom området RDA, arkiv, FRBR och aggregerade verk. 

Utifrån litteratursökning har det framgått att det finns begränsad mängd dokumentation som 

visar på konkreta exempel där RDA har applicerats på arkivmaterial, den information som 
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finns är framförallt fokuserad på RDA i förhållande till MARC-format. En central artikel 

inom projektets ämnesområde är RDA and Archives (Nimer, 2010). Projektledaren har 

under projektet haft mailkontakt med Nimer för att få mer information om utvecklingen 

inom fältet. Utifrån litteraturunderlaget har olika teoretiska modeller arbetats fram och dessa 

har sedan exemplifierats genom katalogisering av olika typer av arkivmaterial i RIMMF2 (se 

figur 5-9). De olika modellerna har diskuterats och processats i styrgrupp och referensgrupp 

samt i samband med utvärdering och presentationer av projektet. I denna rapport kommer 

modellerna att presenteras, vilka ska ses som förslag på hur RDA och FRBR kan relateras till 

arkivmaterial och som underlag för vidare diskussion inom området. 

 

2.3 Utvärdering 
 

En del av utvärderingen av projektet har genomförts som en fokusintervju med 

katalogisatörerna inom projektet. Under denna diskussion lades fokus på det praktiska 

arbetet med RIMMF, RDA-toolkit och modellerna. Projektledaren förde anteckningar under 

intervjun, dessa sammanställdes sedan och bearbetades utifrån olika teman för att sedan 

fungera som utgångspunkt för delar av resultatredovisning och diskussion i denna rapport. 

En annan del av utvärderingen utgjordes av en workshop på KB den 15 februari 2015. 

Workshopen leddes av projektledare i samarbete med katalogisatörer från Umeå UB. På 

workshopen deltog personer från KB och Riksarkivet som arbetar med arkivmaterial, RDA 

och metadata (se figur 2). Information om projektet och de olika modellerna skickades i 

förväg ut till deltagarna. Workshopen inleddes med att projektledare och katalogisatörer från 

Umeå UB presenterade projektet, arbetet med arkivmaterial i RIMMF samt de olika modeller 

som tagits fram utifrån projektets frågeställningar. Under dagen genomfördes sedan 

gruppdiskussioner som avslutades med en sammanfattande diskussion. Anteckningar fördes 

löpande under dagen, både under gruppdiskussioner och under den sammanfattande 

diskussionen, och dessa sammanställdes och bearbetades sedan. De synpunkter och idéer 

som framkom under workshopen, från både arkiv och bibliotek, har legat till grund för 

fördjupat arbete med katalogisering av Författarinnan Sara Lidmans arkiv samt varit en 

grund för resultatredovisning och diskussion i denna skriftliga rapport. Det som framkom 

under workshopen har också varit centralt som utgångspunkt vid författandet av den artikel 

som publicerades i samband med konferensen Archiving 2015 (Fick, Fredriksson & 

Lindblom, 2015). 
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Figur 2: Workshop inom projektet Nya metadata i bibliotekens vaRDAg, Kungliga biblioteket (KB), 15 

februari 2015. Deltagare som bidrog till dagen kom från Umeå universitetsbibliotek (Umeå UB), KB 

och Riksarkivet (RA). 

Från vänster (bakre raden): Maia Dexander (KB), Mats Berggren (RA), Helena Lindblom (Umeå UB), 

Anneli Fredriksson (Umeå UB), Tomas Wikman (RA), Mårten Johansson (RA), Elisabet Sandström 

(RA), Solveig von Essen (KB), Christine-Charlotte Bodell (RA), Sanja Halling (RA). Från vänster 

(främre raden): Hanna Fick (Umeå UB), Katarina Synnermark (KB), Ann-Charlotte Knochenhauer 

(KB). Saknas på bilden: Miriam Säfström (KB). Fotograf: Eivor Wikström. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 
 

2.4 Presentation av projektet 
 

Projektet har presenterats för personal på Umeå UB, Arbetsgruppen för Dewey samt för 

Sveriges depåbibliotek och lånecentral. En inbjudan om att hålla seminarium på 

Bibliotekschefskonferensen i november 2015 har inkommit till projektledaren. Projektet har 

också presenteras av Helena Lindblom och Anneli Fredriksson på konferensen Archiving 

2015 i Los Angeles, 19-22 maj. Presentationen ingick i det tekniska programmet under 

rubriken ”Innovative software, projects, services”. I samma session ingick också 

presentationer från Harvard Library och Stanford University Libraries. En artikel med titeln 

RDA – An Opportunity for Library and Archive Collaboration har också publicerats i 

konferensrapporten (Fick, Fredriksson & Lindblom, 2015). 

 

 

 
 

 

 
Figur 3: Projektet Nya metadata i bibliotekens vaRDAg presenterades på konferensen Archiving 

2015, 19-22 maj på Getty Center i Los Angeles. Foto: Helena Lindblom 
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3. Tidigare forskning 
 

3.1 FRBR och RDA 
 

RDA är en ny katalogiseringsstandard som har tagits fram för att ersätta AACR2. RDA består 

liksom AACR2 av praktiska instruktioner för katalogisering men en central skillnad mellan 

RDA och dess föregångare är att RDA bygger på de konceptuella modellerna FRBR och FRAD 

(Functional Requirements of Authority Data) (Oliver, 2010, s. 1). RDA är nu i olika stadier av 

implementering och översättning i flera olika länder i världen, exempelvis USA, 

Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Sydkorea och Kina (Luo, Zao & Chi, 2014, s. 

586). I Sverige fattades beslut om övergång till RDA i september 2012 och KB förbereder sig 

nu för denna uppgift (Synnermark, 2014, s. 6). 

FRBR är en modell som syftar till att ge ett nytt perspektiv när det gäller struktur för och 

relationer i bibliografiska poster och auktoritetsposter (Tillett, 2005, s. 24). FRBR togs fram 

för att skapa en modell som utgår från användarnas behov när det gäller att hitta, identifiera, 

välja och få tillgång till material. Modellen utformades som en entitets-relationsmodell och 

de entiteter som beskrivs är uppdelade i olika grupper. I grupp 1 ingår entiteterna verk, 

uttryck, manifestation och exemplar (work, expression, manifestation, item). Verk 

definieras som en intellektuell eller konstnärlig skapelse. Verket kan sedan förverkligas i ett 

uttryck. En manifestation är den fysiska gestaltningen av ett verk och exemplaret utgör i sin 

tur den enskilda representationen av ett verk (se figur 4). I grupp 2 ingår auktoritetsdata när 

det gäller exempelvis ansvar för konstnärligt och intellektuellt innehåll, distribution eller 

ägandeskap av entiteter från grupp 1. Entiteterna i grupp 2 är person och institution (person, 

corporate body). I grupp 3 ingår entiteterna koncept, objekt, händelse och plats (concept, 

object, event, place). Entiteterna från de olika grupperna kan kopplas samman genom 

relationer (IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records 

[IFLA], 1997, reviderad 2009, s. 7-10; 13-17). De svenska översättningarna av de engelska 

entitetsbegreppen kommer från den svenska översättningen av FRBR-rapporten (Svensk 

biblioteksförenings kommitté för katalogisering, 1998/2006, s. 15-19). 

 

 

 

 

 



  

11 
 

 

 

 

Figur 4: Exemplifiering av entiteterna i entitets-relationsmodellen FRBR (Functional Requirements 

of Bibliographic Records), grupp 1: verk, uttryck, manifestation, exemplar. 

 

3.1 RDA och arkiv 
 

Det finns begränsad mängd dokumentation av konkreta exempel där arkivmaterial har 

katalogiserats enligt RDA och den information som finns är framförallt fokuserad på RDA i 

förhållande till MARC-formatet. Utifrån litteraturen finns det olika uppfattningar om vilka 

förutsättningar som finns för att applicera RDA på arkivmaterial. Nimer lyfter RDA som en 

möjlighet till ökat samarbete mellan bibliotek och arkiv genom att peka på det faktum att 

regelverk för beskrivning av arkivmaterial har påverkat utvecklingen av FRBR, FRAD och 

RDA. Detta skulle exempelvis kunna leda till mer utvecklad auktoritetsdata. RDA medför 

också ett sätt att länka ihop olika FRBR-entiteter med varandra (Nimer, 2010, s. 239-240). 

Det finns också andra författare som lyfter problematiken när det gäller relevansen för FRBR 

och RDA för arkivmaterial. Fokus i denna argumentation ligger framförallt i att FRBR är 

utvecklat för bibliografiskt material både när det gäller dess natur, användning och 

organisation och att det därmed blir för problematiskt att kombinera arkivvärlden och 

biblioteksvärlden (Thurman, 2007, s. 98). 
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3.2 Arkiv: standarder, format och arkivbeskrivning 
 

3.2.1 General International Standard Archival Description (ISAD (G)) 
 

General International Standard Archival Description, ISAD (G), innehåller generella 

riktlinjer för arkivbeskrivning och regelverket i ISAD (G) ska kunna användas oberoende av 

vilken typ av arkivmaterial som ska beskrivas. Tanken är att ISAD (G) ska användas som 

komplement till nationella standarder eller som bas för utveckling av nationella standarder 

(International Council on Archives [ICA], 2000). Som exempel kan ges den amerikanska 

standarden för arkivbeskrivning, DACS (Describing Archives: A Content Standard), som är 

den amerikanska implementationen av ISAD (G) (Society of American Archivists [SAA], 

2013, reviderad 2015). Kopplat till ISAD (G) finns också International Standard Archival 

Authority Record For Corporate Bodies, Persons and Families, ISAAR (CPF). Denna standard 

hanterar riktlinjer för upprättande av auktoritetsfiler för personer, familjer och institutioner 

som relateras till skapandet och upprätthållandet av arkiv (ICA, 2004). 

 

3.2.2 Arkivförteckningar, Encoded Archival Description (EAD) och Ediffah 
 

Arkivförteckningar är de guider som arkivinstitutionerna skapar för att beskriva sina olika 

arkiv. Förteckningarna kan ha olika utseende men syftet är att ge en detaljerad bild av 

arkivets uppbyggnad och organisation. Encoded Archival Description (EAD) är ett XML 

(Extensible Markup Language)-schema och är den implementation av ISAD (G) som används 

för att katalogisera arkivmaterial och skapa elektroniska arkivförteckningar (Library of 

Congress, 2012). EAD är ett metadataformat som motsvarar ISAD (G) på samma sätt som 

MARC motsvarar bibliotekens katalogiserings-standarder (exempelvis AACR 2 och RDA). 

Formatet ägs av SAA. Underhåll och utveckling av EAD sker i Technical Subcommittee on 

Encoded Archival Description (TS-EAD). I TS-EAD ingår medlemmar från bibliotek och 

arkiv över hela världen (SAA, 2010). På samma sätt motsvaras ISAAR (CPF) av XML-

implementationen EAC-CPF (Encoded Archival Context – Corporate bodies, Persons and 

Families). Även detta format ägs av SAA och det underhålls av Technical Subcommittee on 

EAC-CPF (TS-EAC) (SAA, u.å.a; SAA, u.å.b). 

Ediffah är en nationell söktjänst för handskrifter och personarkiv och utgår ifrån EAD. I 

Ediffah-samarbetet medverkar KB, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek, Lunds 

universitets bibliotek, Uppsala universitetsbibliotek och Örebro universitetsbibliotek 

(Kungliga biblioteket, u.å.). 
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3.2.3 Att ordna och förteckna personarkiv 
 

Det finns olika sätt att arbeta när det gäller att ordna och förteckna personarkiv. Projektet 

har utgått från ett dokument som används vid arkivinstitutioner i Sverige (Grass, 1998), där 

speciella kännetecken för personarkiv lyfts fram. Bildningen av personarkiv, i jämförelse med 

exempelvis myndighetsarkiv, beskrivs som mer oregelbunden, mindre strikt och kan ibland 

vara slumpmässig. Grass skriver vidare att den proveniensmässiga integriteten hos 

personarkiv är sårbar men att de ofta har en större bredd än andra typer av arkiv. Grass 

presenterar också ett ordningsschema för personarkiv med sex huvudavdelningar (se tabell 1) 

(1998). 

 

Tabell 1: Huvudavdelningar i Grass ordningsschema för personarkiv (1998). 

Huvudavdelningar 

1 Personliga handlingar 

2 Egna verk 

3 Korrespondens 

4 Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet 

5 Samlingar 

6 Övrigt 

 

 

3.3 FRBR, RDA och länkad data 
 

Den semantiska webben är ett koncept som beskriver ett länkat nät av information kodad i 

olika dokument på internet. Data kan struktureras utifrån regelverk för den semantiska 

webben och skilda datakomponenter kan således kombineras i ett stort datamoln med 

tillgänglig och öppen data som kan användas på olika sätt. Denna typ av kompatibla 

datakomponenter brukar benämnas länkad data (Coyle, 2010, s. 28). 

Dagens onlinekataloger är egentligen bara elektroniska versioner av de gamla 

kortkatalogerna. (Tillett, 2011, s. 270). Traditionellt har katalogisering inom 

biblioteksvärlden fokuserats till att dela katalogposter mellan bibliotek. Gemensamma 

katalogiseringsregler och datastandarder har lett till gemensamma poster för flera bibliotek. 

Metadata som produceras vid katalogisering på bibliotek utformas i nuläget endast för att 

kunna användas på ett bra sätt i bibliotekskataloger men för att biblioteken ska kunna bli 

viktiga aktörer när det gäller länkad data är det viktigt att de kan skapa metadata som kan 
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delas på internet. Detta i sin tur innebär att det är centralt att utöka kontexten i vilken 

bibliotekens metadata kan användas (Coyle, 2010, s. 11). 

FRBR:s entitet-relationsmodell innebär att fokus för bibliotekens metadata kan flyttas från 

att se på den bibliografiska posten som en helhet (aggregerad data) till att se på data som 

enskilda komponenter. Enskilda datakomponenter har i sin tur potentialen att delas och 

användas på olika sätt som länkad data. När det gäller öppen, länkad data finns det stora 

möjligheter för bibliotek, arkiv och museer att visa upp sin samlade styrka av strukturerad 

data. Här finns det också stor potential när det gäller att förstärka, berika och skapa mer 

flexibel metadata utifrån olika kontexter och perspektiv (Howarth, 2012, s. 773-774). RDA 

ger en möjlighet att utifrån relationer på olika sätt knyta samman personer och 

organisationer med den resurs som beskrivs, liksom möjligheten att beskriva hur olika verk 

relaterar till varandra samt att beskriva olika typer av resurser som exempelvis arkiv. För att 

hushålla med resurser är det viktigt att hitta effektiva sätt att dela metadata och att 

underhålla auktoritetsdata och bibliografisk data (Tillett, 2011, 269-270). 

 

3.4 Arkiv, FRBR och aggregerade verk 
 

En intressant diskussion när det gäller FRBR och RDA i relation till arkiv är hur arkivet ska 

kunna relateras till FRBR-entiteterna i grupp 1. I centrum för denna diskussion står frågan 

om huruvida ett arkiv kan ses som ett verk, alternativt ett aggregerat verk. Här utgår 

diskussionen från definitionen av verk i FRBR: “a distinct intellectual or artistic creation” 

(IFLA, 1997, reviderad 2009, s. 17). 

I FRBR-rapporten beskrivs också konceptet aggregerat verk: 

The structure of the model, however, permits us to represent aggregate and component entities in 
the same way as we would represent entities that are viewed as integral units. That is to say that 
from a logical perspective the entity work, for example, may represent an aggregate of individual 
works brought together by an editor or compiler in the form of an anthology, a set of individual 
monographs brought together by a publisher to form a series, or a collection of private papers 
organized by an archive as a single fond (IFLA, 1997, reviderad 2009, s. 29). 

 

I samband med arbetet med FRBR upptäcktes att det fanns svårigheter att hantera FRBR-

modellen för aggregerade verk och därför tillsattes en arbetsgrupp. Inom arbetsgruppen 

fanns olika alternativa sätt att se på aggregat och olika definitioner av aggregat diskuterades. 

I Appendix B i rapporten presenteras ett alternativt sätt att definiera aggregerade verk där 

definitionen av aggregat vidgas. Här nämns en möjlighet att se på arkivmaterial som verk i 

verk. Arkivet ses då som ett aggregerat verk och arkivmaterialet formar verk i detta verk (The 

Working Group on Aggregates, 2011, s. 19). Möjligheten att hantera samlingar som 
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aggregerade verk lyfts också av Taniguchi när han utvecklar olika modeller för hur aggregat 

kan hanteras i FRBR och RDA. Taniguchi utgår bland annat från resurstypen ”collection”, 

som i RDA definieras som ”A group of resources assembled by a person, family or corporate 

body from a variety of sources” (American Library Association, Canadian Library Association 

& Facet Publishing. (u.å.a); Taniguchi, 2013, s. 587). Bland de modeller som presenteras av 

Taniguchi finns olika förslag på hur “collections” skulle kunna hanteras i RDA (Taniguchi, 

2013, s. 591-595). 

Andra författare ställer sig tveksamma till möjligheten att applicera begreppet verk på arkiv. 

Thurman argumenterar exempelvis utifrån att FRBR inte ser till skillnaderna mellan 

bibliografiskt material och arkivmaterial och att det utifrån detta inte är rimligt att stoppa in 

arkiv under samma rubrik som antologier och monografiserier. Han anser bland annat att 

naturlig aggregation av vardagsmaterial inte kan ses som ett verk utifrån FRBR-definitionen 

eftersom det inte faller under den medvetna tanken som avspeglas i definitionen ”a distinct 

intellectual and artistic creation” (Thurman, 2007, s. 98-99). 
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4. Resultat 
 

4.1 Förslag på modeller för applicering av FRBR och RDA på arkivmaterial 
 

Inom projektet har olika modeller utarbetats. Dessa kan ses som förslag på hur arkivmaterial 

skulle kunna hanteras utifrån FRBR och RDA och kan fungera som diskussionsunderlag och 

utgångspunkt för framtida forskning inom området. Modellerna har testats på olika typer av 

arkivmaterial och olika personarkiv. 

4.1.1 Hierarkisk modell  
 

Den hierarkiska modellen fokuserar på att följa den hierarkiska ordningen i en 

arkivförteckning för personarkiv utifrån Grass (1998), se figur 5. Auktoritetsposter för grupp 

2-entiteterna, person och institution, utarbetades för arkivbildaren, personer med relation till 

arkivbildaren och/eller arkivet, arkivinstitutionen och innehavare. I denna modell har varje 

föremål i arkivet (fem brev och en kassabok) katalogiserats som separata manifestationer. 

 

Figur 5: En hierarkisk modell för att applicera RDA (Resource Description & Access) på 

arkivmaterial. 



  

17 
 

4.1 2 Enkel modell 
 

Den enkla modellen utgår från att behandla hela arkivet som ett verk och utifrån detta 

katalogiserades arkivet som helhet i RDA (se figur 6). Poster för grupp 1-entiteterna verk, 

uttryck, manifestation och exemplar skapades för hela arkivet och information om arkivet 

som helhet katalogiserades med stöd från RDA-toolkit. Auktoritetsposter för grupp 2-

entiteterna, person och institution, utarbetades för arkivbildaren, personer med relation till 

arkivbildaren och/eller arkivet, arkivinstitutionen och innehavare. 

 

 

 

Figur 6: En enkel modell för att applicera RDA (Resource Description & Access) på arkivmaterial. 

 

4.1.3 Komplex modell 
 

Den enkla modellen utvecklades till den komplexa modellen. I den komplexa modellen 

katalogiserades arkivet i RDA enligt ovan (figur 6), med poster för grupp 1-entiteterna verk, 

uttryck, manifestation och exemplar för hela arkivet. Alla de separata delarna i arkivet 

(exempelvis enskilda brev) katalogiserades sedan som verk med egna uttryck, 
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manifestationer och exemplar. I denna modell behandlades arkivet som ett aggregerat verk 

och de olika delarna av arkivet hanterades som enskilda verk inom det aggregerade verket. 

Poster för grupp 2-entiteterna, person och institution, utarbetades för arkivbildaren, 

personer med relation till arkivbildaren och/eller arkivet, arkivinstitutionen och innehavare, 

både för arkivet som helhet (figur 7) och för de aggregerade delarna (ej illustrerat). 

 

 

Figur 7: En komplex modell för att applicera RDA (Resource Description & Access) på arkivmaterial. 

 

4.1.4 Flexibel modell 
 

Den flexibla modellen är en kombination av den enkla och den komplexa modellen. I denna 

flexibla modell ses arkivet som helhet som ett verk och katalogiseras som i figur 6. Den 

flexibla modellen möjliggör sedan att skapa mer detaljerade poster för de delar av arkivet 

som anses vara särskilt intressanta eller viktiga. Exempelvis kan ett specifikt manuskript 

katalogiseras som en manifestation under ett publicerat verk och därmed bli sökbart 

tillsammans med tryckta utgåvor. Arkivet blir i den flexibla modellen, på samma sätt som i 

den komplexa modellen, ett aggregerat verk. I figur 8 och 9 visas exempel på hur den flexibla 

modellen kan appliceras på arkivmaterial och publicerat material. 
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Figur 8 visar ett exempel där den flexibla modellen appliceras på en artikel/särtryck (Den 

kosmiska ultrastrålningen) från GAN:s arkiv, publicerat 1930. Poster från grupp 2-

entiteterna, person och institution, har skapats på samma sätt som i den komplexa modellen. 

GAN:s personarkiv har katalogiserats i sin helhet som ett aggregerat verk utifrån figur 6 och 

särtrycket har sedan katalogiserats som ett eget verk. I detta exempel ingår särtrycket som en 

del i två aggregerade verk: GAN:s personarkiv och tidskriften Nordisk astronomisk tidsskrift. 

 

 

 

 

Figur 8: Ett exempel på den flexibla modellen för att applicera RDA (Resource Description & Access) 

på arkivmaterial. Exemplet visar den flexibla modellen applicerad på artikeln/särtrycket Den 

kosmiska ultrastrålningen från Gösta Adrian Nilssons (GAN) personarkiv. 
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Figur 9 visar den flexibla modellen applicerad på Författarinnan Sara Lidmans arkiv och 

verket Nabots sten. Nedan ses två uttryck av verket, originalversionen på svenska och den 

engelska översättningen. Uttrycken har sedan separata manifestationer till vilka separata 

exemplar finns knutna. Arkivet har katalogiserats som i figur 6, ett aggregerat verk. 

Manuskripten till Nabots sten och Naboth’s stone har lyfts fram ur arkivet och katalogiserats 

som separata manifestationer under verket Nabots sten. 

 

 

 

 

Figur 9: Ett exempel på den flexibla modellen för att applicera RDA (Resource Description & Access) 

på arkivmaterial. I denna figur visas kopplingarna mellan Författarinnan Sara Lidmans arkiv, 

manuskript ur arkivet och verket Nabots sten. 
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4.2 RDA-toolkit 
 

RDA-toolkit är ett webbaserat verktyg för att arbeta med RDA. I verktyget finns RDA-

instruktioner översatta till olika språk, mappningar mellan RDA och MARC samt olika 

workflows, mallar för arbetsflöden för katalogisering av olika typer av resurser. Det finns 

möjlighet för bibliotek att prenumerera på RDA-toolkit och prenumerationen avser en eller 

flera användare (American Library Association, Canadian Library Association & Facet 

Publishing. u.å.b). 

 

Workflows kan vara globala, där de är tillgängliga för alla användare av RDA-toolkit, eller 

lokala och bara tillgängliga för en lokal användare. Många stora bibliotek, som Library of 

Congress och British Library, har utarbetat globala workflows för sina vanligaste 

arbetsflöden, exempelvis katalogisering av monografier. Alla workflows utgår idag från 

katalogisering i MARC, men nya workflows utarbetas regelbundet och läggs upp i RDA-

toolkit. Inom projektet har Umeå UB haft en prenumeration på RDA-toolkit för tre 

användare och detta har varit en stor hjälp i arbetet även om det i början av projektet 

upplevdes som att RDA-toolkit saknade stöd för arkivmaterial. Det finns dock en väldigt 

kortfattad workflow som behandlar arkiv: Archival Collections. Denna ger viss ledning när 

det gäller generella regler för arkiv. Vid katalogiseringen har också British Librarys workflow 

för monografier använts. Ett bra stöd för arbetet med RDA-tookit är också boken Maxwell’s 

handbook for RDA : explaining and illustrating RDA : resource description and access 

using MARC21 (Maxwell, 2014). 

 

RDA-toolkit är direktlänkat med RIMMF vilket har varit ovärderligt i arbetet med 

katalogiseringen. Oftast har katalogisatörerna utgått från direktlänken i RIMMF till en regel i 

RDA-toolkit för att hitta information, men i vissa fall har de istället utgått från RDA-toolkit 

för att hitta en regel och sedan letat efter länken i RIMMF. Exempelvis finns det information i 

RDA-toolkit om hur antal hyllmetrar ska registreras men ett specifikt fält för detta saknas i 

RIMMF. 

 

I nuläget är inte RDA-toolkit översatt till svenska och KB undersöker olika möjligheter för 

översättning av exempelvis vissa delar av RDA-toolkit (Synnermark, 2014, s. 6). 

Katalogisatörerna upplevde, trots att de båda har filosofie kandidatexamen i engelska, vissa 

problem med både nyanser i språket och den engelska terminologin i RDA-toolkit under 

katalogiseringen. 
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En central del av RDA är de så kallade RDA Core Elements. Core Elements kopplar tydligt till 

FRBR och FRAD utifrån användarkraven: hitta, identifiera, välja och få tillgång till 

bibliografiska enheter (American Library Association, Canadian Library Association & Facet 

Publishing, u.å.a; Tillett, 2005, s. 27). Exempel på Core Elements är för en manifestation: 

title, statement of responsibility, copyright date, identifier for the manifestation och carrier 

type. En lista på RDA Core Elements finns tillgängligt i RDA-toolkit i avsnittet 0.6.1-0.6.12, 

en annan sammanställning finns hos Library of Congress (American Library Association, 

Canadian Library Association & Facet Publishing, u.å.a;  Library of Congress, 2015). I arbetet 

med arkivmaterialet har katalogisatörerna utgått från den information som finns tillgänglig i 

arkivförteckningen med målsättningen att få in all den informationen i RIMMF. I vissa fall 

har man kompletterat med Core Elements som inte finns i arkivförteckningen, exempelvis 

content type. 

 

4.3 RIMMF2 
 

4.3.1 Praktiskt arbete i RIMMF2 
 

En central fördel med RDA är att denna standard inte är bunden till ett specifikt 

metadataformat, det är därför intressant att använda ett annat format än MARC. Utifrån 

detta har RIMMF 2 (RDA in Many Metadata Formats) använts för katalogisering inom 

projektet. RIMMF är ett open source-verktyg som är konstruerat utifrån FRBR och RDA, och 

framtaget för katalogisatörer med syftet att möjliggöra visualisering av RDA (The Marc of 

Quality, 2014). Detta innebär att katalogisatören kan skapa poster för vardera FRBR-

entiteterna verk, uttryck, manifestation och exemplar samt auktoritetsposter. De olika FRBR-

nivåerna kan sedan kopplas ihop med hjälp av relationer vilket sedan visualiseras i ett så 

kallat relationsträd (R-tree). Med utgångspunkt från relationsträdet går det sedan att hitta 

information på de olika nivåerna. Kopplingen till RDA sker med hjälp av direktlänkar till 

RDA-toolkit i de olika fälten i RIMMF-posten. 

 

När nya poster skapas i RIMMF tilldelas de ett löpnummer som det inte går att ändra namn 

på. För varje objekt som katalogiseras kan det skapas många poster på olika FRBR-nivåer 

samt auktoritetsposter. Därför krävs ett strukturerat system för att sortera upp alla filer som 

skapas. För att dela filer mellan användare finns olika metoder och för detta projekt valdes en 

lösning med en extern webbsida där filer kan läggas upp och hämtas för att sedan öppnas 

direkt i RIMMF. Webbsidan utformades av Ola Boström vid Umeå UB, IT-avdelningen. 

Eftersom RIMMF framförallt är utformat som ett tränings- och visualiseringsverktyg finns 

inget webbgränssnitt för exempelvis sökning i materialet. Detta gör att det kan upplevas som 

svårt att få en helhetsbild över alla FRBR-nivåer. 
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Inom projektet har katalogiseringen av arkivmaterial i RIMMF utgått från de direktlänkar 

som finns till specifika regler i RDA-toolkit. Katalogisatörerna har alltid börjat med 

verksnivån för att sedan arbeta sig nedåt till FRBR-entiteterna uttryck, manifestation och 

exemplar. Auktoritetsposter har utvecklats i anslutning till verksposten. Detta skiljer sig från 

katalogisering av böcker i RIMMF där manifestationen brukar utgöra startpunkten. 

 

I RIMMF finns olika färdiga templat för exempelvis katalogisering av manifestation. 

Katalogisatörerna har utvecklat vissa egna templat under projektet men har i huvudsak 

använt befintliga RIMMF-templat. Det finns väldigt många fält som kan användas i de olika 

templaten. Mycket arbete har gått till att besluta vilka fält som är relevanta för arkivmaterial 

och i vissa fall har fältens benämningar lett till frågetecken när det gäller applicering på 

arkivmaterial. 

 

4.3.2 Fördelar och nackdelar med RIMMF2 
 

RIMMF2 fungerar bra för att visualisera FRBR-entiteter och har möjliggjort applikationen av 

FRBR och RDA fullt ut på arkivmaterialet. Projektet hade inte kunnat genomföras på samma 

sätt i MARC eftersom MARC-formatet inte är anpassat till FRBR/RDA. Under 

katalogiseringen har direktlänkarna till RDA-toolkit varit ovärderliga. Som program är 

RIMMF2 stabilt att arbeta i och det har inte kraschat någon gång under arbetet med 

katalogiseringen. RIMMF2-fälten, med möjlighet att klicka fram mer eller mindre 

information med hjälp av +/- tecken, fungerar bra. 

Det finns en viss tröskel för att börja använda RIMMF2 då systemet inte upplevs så intuitivt. 

Det kan exempelvis vara svårt att lägga in nya fält och katalogisatörerna har varit tvungna att 

pröva sig fram för att förstå systemet. En av de stora nackdelarna med RIMMF2 är att filerna 

inte går att döpa om, vilket innebär att katalogisatörerna har varit tvungna att skapa egna 

Excel-lösningar för att kunna organisera filerna, få en översikt och för att kunna söka i 

materialet. Det är lite omständligt att dela filer i systemet: trots att den externa hemsidan har 

fungerat bra upplevs den som en krånglig omväg. När någon annans filer har laddats upp 

måste också programmet startas om för att dessa filer ska bli tillgängliga, vilket i början 

orsakade viss förvirring. Vissa buggar finns också, exempelvis sparas inte information om 

markören står i det fält där text nyligen har skrivits. Utskriftsfunktionen skulle också kunna 

förbättras så att mer information från fälten kommer med vid utskrift. Katalogisatörerna har 

också saknat ett webbgränssnitt både för sökning och för att få en helhetsbild av exempelvis 

länkningar och relationer. Under arbetet har funktionen relationsträd, R-tree, använts för att 

få en överblick över länkningar mellan olika FRBR-entiteter (se figur 10). 
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Figur 10: Bilden visar ett så kallat relationsträd, R-tree, som används för att få en helhetsbild av 

länkningar och relationer vid arbete i RIMMF (RDA in Many Metadata Formats). Här visas ett 

relationsträd för verket Nabots sten. Relationerna mellan de olika entiteterna verk, uttryck, 

manifestation och exemplar illustreras. Manuskripten (benämnda sheet) till Nabots sten finns i 

Författarinnan Sara Lidmans arkiv. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Modeller för applicering av FRBR och RDA på arkivmaterial 
 

Alla de modeller som har utvecklats inom projektet har både för- och nackdelar.  

Den hierarkiska modellen är den modell som ligger närmast det sätt som i nuläget finns för 

att beskriva arkivmaterial i Ediffah. Denna modell bedöms dock inte som relevant för 

ändamålet. Detta kan motiveras utifrån att modellen i alltför stor utsträckning frångår de 

principer som finns för FRBR och RDA. Om arkiv ska beskrivas utifrån RDA så ska det vara 

genom en korrekt FRBR/RDA-modell. 

Den enkla modellen, där arkivet katalogiseras i sin helhet och hela arkivet behandlas som ett 

verk, är en väldigt förenklad modell, som är relativt enkel att arbeta med men med risken att 

mycket information går förlorad. Exempelvis tappar man i denna modell möjligheten att 

koppla ihop arkivmaterial, som till exempel manuskript, med publicerat material som 

böcker. Sökbarheten begränsas också i en enkel modell när de enskilda delarna i arkivet inte 

katalogiseras separat och därmed inte synliggörs. 

Den komplexa modellen, där arkivet ses som ett aggregerat verk, innebär stora möjligheter 

att lägga in mycket information om material i arkivet och på det sättet öka sökbarheten för 

enskilda delar av arkivet, exempelvis brevväxling och manuskript. En stor fördel med den 

komplexa modellen är att den möjliggör vinster i sökbarhet då arkivmaterial kan länkas till 

publicerat material. Den komplexa modellen kan dock diskuteras utifrån resurser och 

tidsåtgång. I ett väldigt litet arkiv som Maria Thyréns arkiv, som har använts som 

modellarkiv, är det möjligt att katalogisera varje brev utifrån den komplexa modellen, medan 

det skulle innebära enormt mycket arbete i ett mer omfattande arkiv. I den komplexa 

modellen ingår i nuläget ingen registrering av ämnesposter, detta är dock centralt för 

sökbarhet av arkiv och det vore spännande att gå vidare och undersöka hur ämne kan 

registreras med hjälp av RDA. 

En annan intressant diskussionspunkt är huruvida den komplexa modellen kan ersätta 

befintliga arkivförteckningar i EAD-format. Om RDA skulle ersätta EAD fullt ut så skulle 

informationen om arkivet sannolikt visas upp på ett annat sätt och den hierarkiska 

strukturen i arkivförteckningen skulle inte bli synlig på samma sätt. Detta kan uppfattas som 

en försämring av tillgång till information men kan också leda till att data blir mer sökbart 

som enstaka datakomponenter när det inte är bundet i en specifik, hierarkisk, form. Ett 

alternativ, som diskuterades under workshopen i februari, är möjligheten att kombinera 

katalogisering enligt RDA med arkivredovisning i EAD och EAC-CFP. I detta fall skulle 

personarkivet kunna katalogiseras utifrån en enkel modell samtidigt som arkivet och dess 
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innehåll redovisas i en arkivförteckning skapad med XML-formaten EAD och EAC-CPF. 

Länkning skull då vara möjlig från katalogposten till arkivredovisningen och vice-versa. Detta 

skulle kunna vara ett alternativ för ett mer komplext arkiv där det finns många hierarkiska 

nivåer, exempelvis många serier. I denna typ av arkiv riskerar enbart en RDA-struktur att bli 

omfattande och mer oöverskådlig. 

En intressant och potentiellt genomförbar väg att gå när det gäller katalogisering av 

arkivmaterial utifrån de olika modellerna är att kombinera den enkla och den komplexa 

modellen. I en sådan flexibel modell skulle arkivet i sin helhet registreras i den enkla 

modellen och utifrån denna bas skulle sedan vissa specifika verk få egna poster i likhet med 

den komplexa modellen. Detta skulle exempelvis kunna gälla särskilt viktiga manuskript som 

då skulle kunna bli sökbara tillsammans med tryckta utgåvor. Två exempel på hur den 

flexibla modellen skulle kunna användas finns beskrivna: exemplet med särtrycket Den 

kosmiska ultrastrålningen från GAN:s arkiv och exemplet med manuskripten till verket 

Nabots sten från Sara Lidmans arkiv. Dessa exempel visar tydligt hur katalogisering utifrån 

RDA möjliggör en kombination av metadata för arkivmaterial med metadata för 

bibliografiskt material. 

En central diskussion när det gäller modellerna, som också lyftes under workshopen som 

genomfördes under projektet, är huruvida arkivet kan ses som ett verk och om arkivet kan 

ses som ett aggregerat verk. Är det möjligt att se på arkivet som ett aggregerat verk utifrån 

FRBR-definitionen ”a distinct intellectual and artistic creation” (Thurman, 2007, s. 98-99)? 

Skiljer sig personarkiv från andra typer av arkiv i denna fråga? Olika forskare har valt att se 

på detta på olika sätt. Thurman menar att arkivet inte kan definieras som ett verk utifrån 

FRBR-definitionen (Thurman, 2007, s. 98-99) medan andra författare lyfter möjligheterna 

med att applicera FRBR på arkivmaterial (Nimer, 2010, s. 234). Idén om arkiv som 

aggregerat verk beskrivs i FRBR-rapporten (IFLA, 1997, reviderad 2009, s. 29) och i 

Appendix B i rapporten från The Working Group of Aggregates (2011, s. 19) och detta 

utvecklas sedan ytterligare av Taniguchi i beskrivningen av olika typer av modeller för hur 

aggregat kan hanteras i RDA (2013, s. 591-595). Utifrån denna bakgrund och med 

utgångspunkt från de resultat vi har sett inom projektet när det gäller att koppla ihop 

arkivmaterial med publicerat material anser vi att det är intressant att arbeta vidare utifrån 

en flexibel modell där arkivet betraktas som ett aggregerat verk och där vissa specifika 

material i arkivet beskrivs som verk i detta aggregerade verk. 
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5.2 Länkad data och samarbete mellan arkiv och bibliotek 
 

Utvecklingen mot allt mer öppen, länkad data är en konceptuell förändring som det är viktigt 

för biblioteken att medverka i. Att skapa länkad, öppen data och på detta sätt knyta ihop 

metadata från arkiv med andra datakällor diskuteras också inom arkivvärlden. Metadata för 

arkiv existerar bland annat i MARC-filer och som arkivförteckningar i EAD och dessa medför 

att länkad data, exempelvis auktoritetsdata, kan delas på webben. Det finns dock 

begränsningar med MARC och EAD, vilket gör att katalogisatörer måste placera viktig 

information i ostrukturerade fält i posterna, något som medför att det i nuläget är svårt att 

dra fördel av den omfattande beskrivning som genomförs vid katalogisering (Gracy, 2014, s. 

38-40). 

Det är viktigt att finna bra samarbetsformer mellan kulturinstitutioner för att på bästa sätt 

kunna förstärka och berika metadata utifrån olika kontexter. Att kunna koppla samman 

arkivmaterial som exempelvis manuskript och särtryck med publicerat material är ett tydligt 

exempel på hur metadata kan berikas när två kontexter förs samman. Metadata kan föras 

samman på olika sätt. Ett exempel är att museum, arkiv och bibliotek behåller sina egna sätt 

att beskriva metadata och att dessa sedan förs samman genom samsökningstjänster. Om 

både arkivförteckningar och bibliografiska poster görs tillgängliga som länkad öppen data så 

skulle beroendet av bakomliggande beskrivnings- och katalogiseringsstandarder kunna 

minska. En annan väg att gå är att arbeta med gemensamma standarder, som exempelvis 

RDA, för beskrivning av metadata vilket kan medföra att samordnad länkad data skapas 

redan tidigt i processen. Här är det viktigt att poängtera att det är centralt att hushålla med 

de resurser som finns och hitta de effektivaste vägarna för samarbete om auktoritetsdata och 

bibliografiska data (Tillett, 2011, 269-270). Kopplingen mellan standarder för arkiv och 

bibliotek ser olika ut i olika länder. I USA finns en starkare koppling mellan RDA och 

arkivbeskrivning. En standard för arkivbeskrivning i USA, DACS, pekar på att viktiga 

arkivregler har förts in i RDA och att arkivvärlden bör följa utvecklingen av RDA (DACS, 

2013, reviderad 2015, s. viii). RDA har potential att fungera som standard för beskrivning av 

både arkivmaterial och bibliografiskt material. Möjligheterna att skapa relationer utifrån 

RDA, exempelvis relationer mellan verk och relationer kopplade till auktoritetsposter, 

medför att länkad data kan skapas, som är användbar i både arkivvärlden och 

biblioteksvärlden, men även i andra kontexter. 
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5.3 RDA-toolkit 
 

RDA-toolkit är ett ovärderligt verktyg när det gäller katalogisering i RDA. Det är dock tydligt 

att RDA-toolkit är väldigt fokuserat på stöd när det gäller RDA i förhållande till MARC-

formatet. Exempelvis är alla befintliga workflows utvecklade utifrån arbete med RDA i 

MARC-format. Detta medförde att katalogisatörerna i vissa fall inte upplevde att befintliga 

workflows gav tillräcklig hjälp i arbetet med arkivmaterialet gentemot RIMMF. I RDA-toolkit 

finns ett kortfattat workflow med fokus på arkivmaterial. Detta upplevs dock som väldigt 

outvecklat och det vore intressant att arbeta fram ett mer omfattande workflow när det gäller 

hantering av arkivmaterial. Vid arbetet med de olika modellerna som utvecklats inom 

projektet upplevde katalogisatörerna att RDA-toolkit i nuläget endast är anpassat för den 

enkla modellen där arkivet enbart beskrivs i sin helhet. 

 

Kopplingen mellan RIMMF och RDA-toolkit ger ett bra stöd i katalogiseringen. Särskilt 

tydligt är detta vid katalogisering av arkivmaterial som upplevs som obekanta av 

katalogisatörerna, exempelvis fotografier, brev och manuskript till publicerat material. 

Direktlänkarna till toolkit ger tydlig vägledning och möjliggör en effektiv arbetsgång. Detta 

kan vara intressant att reflektera över vid utveckling av stöd för katalogisatörer när det gäller 

RDA. 

 

Ett problem med att arbeta i RDA-toolkit var avsaknaden av svensk översättning. Den 

engelska terminologin är bitvis svår att förstå och det är lätt att missa mindre nyanser i 

språket. I nuläget saknar KB resurser för att översätta RDA-toolkit till svenska. Det känns 

viktigt att utifrån erfarenheterna i detta projekt lägga fokus vid vilket stöd som kan erbjudas 

till de som ska katalogisera i den engelska versionen. Exempelvis skulle en utbildning i 

engelsk terminologi kunna vara ett bra komplement. En översättning av RDA-toolkit skulle 

dock med största sannolikhet underlätta mycket för en katalogisatör. 

 

5.4 RIMMF 
 

Inom projektet har katalogiseringen genomförts med hjälp av open source-verktyget 

RIMMF2. Under projektets gång har en ny version av RIMMF utvecklats och lanserats 

(RIMMF3) men denna har inte använts inom projektet då denna uppdatering kom i ett sent 

skede av projektet och det var problematiskt att konvertera redan gjorda poster. Syftet var att 

katalogisera enligt RDA utan att vara bunden till MARC-formatet.  Det är svårt att till fullo 

utvärdera katalogiseringen i RIMMF då verktyget saknar sökfunktion och en välutvecklad 

funktion för att visa upp data. Problematik att utvärdera RDA på grund av avsaknad av en 

applikation som hanterar och visar upp data har också upplevts i en annan undersökning då 
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standarden har använts i ett icke-MARC-format (exempelvis Dublin Core, EAD och Metadata 

Object Description Standard (MODS) (Wacker, 2011, s. 674). 

 

Bristen på sökfunktion och det relativt sett omständliga sättet att namnge och dela filer 

bidrar till att RIMMF är svårt att använda för storskalig katalogisering. I detta projekt har det 

dock varit värdefullt att använda RIMMF för att frigöra tanken från MARC och de 

begränsningar som finns i det formatet och på det sättet få möjlighet att katalogisera fullt ut 

utifrån RDA. Upplevelsen är att den RDA-anpassning som görs utifrån MARC blir mycket 

begränsad av formatet och att det inte går att utveckla entitets-relationsmodellen utifrån de 

förutsättningar som finns i FRBR. RIMMF är ett väldigt bra sätt att visualisera FRBR:s olika 

nivåer och kan därmed vara ett värdefullt övningsverktyg för katalogisatörer som ska lära sig 

att ”tänka RDA”. 

 

En möjlighet skulle kunna vara att använda RIMMF i undervisning vid implementering av 

RDA. Det finns dock en viss inlärningströskel då systemet inte är helt intuitivt, detta bör tas i 

beaktande och planeras för vid eventuellt användande av RIMMF som undervisningsverktyg. 

RIMMF3 har dock använts som träningsverktyg i en workshop under American Library 

Associations (ALA) Midwinter Meeting i januari 2015. Denna workshop benämndes Fun with 

Dick and Jane (and RDA): Creating linked data for Jane Austen and Blade Runner och 

fokuserade på att arbeta med praktiska exempel utifrån ett icke-MARC-format för att kunna 

utnyttja RDA i sin helhet (ALA, 2014). 
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6. Slutsatser  

 
De modeller som presenteras i projektet har alla både för- och nackdelar. Den enkla modellen 

är hanterbar i stor skala men leder till stora informationsförluster. Den komplexa modellen 

ger bra möjligheter att skapa sökbarhet för material i arkivet men kan bli svår att hantera i 

större arkiv utifrån resurser och tidsåtgång.  En intressant väg att gå är att kombinera den 

enkla och den komplexa modellen till en flexibel modell. I den flexibla modellen betraktas 

arkivet som ett aggregerat verk och vissa material i arkivet kan utifrån denna modell 

beskrivas som egna verk i det aggregerade verket.  

Metadata kan berikas och förstärkas när två kontexter förs samman. I detta projekt 

exemplifieras detta när arkivmaterial och publicerat material kopplas ihop. RDA medför 

stora möjligheter att skapa datakomponenter och relationer och därmed länkad data som är 

användbar för arkiv, bibliotek och andra intressenter, vilket innebär att RDA har potential att 

fungera som standard för beskrivning av både arkivmaterial och bibliografiskt material.  

RDA-toolkit är ett mycket viktigt verktyg vid katalogisering utifrån RDA. Det kan dock vara 

viktigt att vara medveten om problematiken med den engelska terminologin vid 

implementering av RDA. En översättning av RDA-toolkit till svenska skulle sannolikt 

förenkla mycket för katalogisatörer.  I RIMMF finns en användbar direktlänkning till RDA-

toolkit som kan vara bra att titta på när det gäller utvecklingen av katalogiseringsverktyg för 

RDA. Befintliga workflows för arkivmaterial är outvecklade i RDA-toolkit, för att kunna 

arbeta mer systematiskt med RDA i förhållande till arkiv behöver mer detaljerade workflows 

utvecklas.  

MARC-formatet begränsar vid katalogisering utifrån RDA. RIMMF är ett intressant icke-

MARC-format. Verktyget är svårt att använda vid storskalig katalogisering på grund av 

bristen på sökfunktion, de buggar som finns i systemet och det relativt sett omständliga sättet 

att namnge och dela filer. RIMMF kan dock vara ett bra alternativ när det gäller visualisering 

av RDA, exempelvis som träningsverktyg för katalogisatörer.  

 

  



  

31 
 

7. Referenslista 
 

American Library Association. (2014). Fun with Dick and Jane (and RDA): creating linked 

data for Jane Austen and Blade Runner. Hämtad 150612 från 

http://www.rdatoolkit.org/janeathon 

American Library Association, Canadian Library Association & Facet Publishing. (u.å.a). 

Access RDA Toolkit. Hämtad 150612 från http://access.rdatoolkit.org/  

American Library Association, Canadian Library Association & Facet Publishing. (u.å.b). 

Customer service frequently asked questions. Hämtad 150205 från 

http://www.rdatoolkit.org/FAQ#WhatistheDifference 

Coyle, K. (2010). Understanding the semantic web: bibliographic data and metadata. Library 

Technology Reports, 5-31. 

Fick, H., Fredriksson, A. & Lindblom, H. (2015). RDA: an opportunity for library and archive 

collaboration. I  Archiving 2015: final program and proceedings, The Society for 

Imaging Science and Technology, 22-26. Springfield, VA. 

Gracy, K. F. (2014). Archival description and linked data: a preliminary study of 

opportunities and implementation challenges. Archival Science, 1–56. 

http://doi.org/10.1007/s10502-014-9216-2  

Grass, M. (1998). Att ordna och förteckna personarkiv: föredrag på Svenska 

arkivförbundets temadag om personarkiv 1998. Hämtad 2014-09-29 från 

http://www.arbark.se/pdf_wrd/personarkiv.pdf 

Howarth, L. C. (2012). FRBR and linked data: connecting FRBR and linked data. Cataloging 

& Classification Quarterly, 50(5-7), 763–776. 

http://doi.org/10.1080/01639374.2012.680835  

IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. (1997, 

reviderad 2009). Functional requirements for bibliographic records: final report. 

Hämtad 150612 från http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf 

International Council on Archives. (2004). ISAAR (CPF): International Standard Archival 

Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families (2nd ed.) Hämtad 150612 

från http://www.ica.org/10203/standards/isaar-cpf-international-standard-archival-

authority-record-for-corporate-bodies-persons-and-families-2nd-edition.html  

International Council on Archives. (2000). ISAD (G) General International Standard 

Archival Description. Hämtad 150612 från http://www.ica.org/10207/standards/isadg-

general-international-standard-archival-description-second-edition.html 

Kungliga biblioteket. (u.å.). Ediffah. Hämtad 140708 från http://www.ediffah.org/ 

Library of Congress. (2012). About EAD. Hämtad 150622 från 

http://www.loc.gov/ead/eadabout.html  

http://www.rdatoolkit.org/janeathon
http://access.rdatoolkit.org/
http://www.rdatoolkit.org/FAQ#WhatistheDifference
http://doi.org/10.1007/s10502-014-9216-2
http://www.arbark.se/pdf_wrd/personarkiv.pdf
http://doi.org/10.1080/01639374.2012.680835
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf
http://www.ica.org/10203/standards/isaar-cpf-international-standard-archival-authority-record-for-corporate-bodies-persons-and-families-2nd-edition.html
http://www.ica.org/10203/standards/isaar-cpf-international-standard-archival-authority-record-for-corporate-bodies-persons-and-families-2nd-edition.html
http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition.html
http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition.html
http://www.ediffah.org/
http://www.loc.gov/ead/eadabout.html


  

32 
 

Library of Congress. (2015). LC RDA Core Elements. Hämtad 150625 från 

http://www.loc.gov/aba/rda/pdf/core_elements.pdf 

Luo, C., Zhao, D. & Qi, D. (2014). China’s Road to RDA. Cataloging & Classification 

Quarterly, 52(6-7), 585–599. http://doi.org/10.1080/01639374.2014.917446  

Maxwell, R. L. (2014). Maxwell’s handbook for RDA: explaining and illustrating RDA: 

resource description and access using MARC21. London: Facet Publishing. 

Nimer, C. (2010). RDA and Archives. Journal of Archival Organization, 8(3-4), 227–243. 

http://doi.org/10.1080/15332748.2010.550799  

Oliver, C. (2010). Introducing RDA: a guide to the basics. Chicago: American Library 

Association. 

Society of American Archivists. (2010). Technical Subcommittee on Encoded Archival 

Description (TS-EAD). Hämtad 150624 från 

http://www2.archivists.org/governance/handbook/section7/groups/Standards/TS-

EAD 

Society of American Archivists. (2013, reviderad mars 2015). Describing Archives: A Content 

Standard, Second Edition (DACS). Chicago: Society of American Archivists. Hämtad 

150612 från http://files.archivists.org/pubs/DACS2E-2013_v0315.pdf  

Society of American Archivists. (u.å.a). Technical Subcommittee on EAC-CPF (TS-EAC). 

Hämtad 150624 från http://www2.archivists.org/groups/technical-subcommittee-on-

eac-cpf  

Society of American Archivists. (u.å.b). Welcome to the EAC-CPF Homepage.  Hämtad 

150622 från http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/  

Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering. (2006). Funktionella krav på 

bibliografiska poster: slutrapport (M. Säfström, övers.). Stockholm: Svensk 

biblioteksförenings kommitté för katalogisering. (Originalarbete publicerat 1998). 

Hämtad 150611 från http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr-sv.pdf  

Synnermark, K. (2014). RDA in Sweden. Scandinavian Library Quarterly, (3), 6. 

Taniguchi, S. (2013). Aggregate and component entities in RDA: model and description. 

Cataloging & Classification Quarterly, 51(5), 580–599. 

http://doi.org/10.1080/01639374.2013.763316 

The Marc of Quality (2014). RIMMF2. Hämtad 150625 från 

http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf2/doku.php  

The Working Group on Aggregates (2011). Final report of the working group on aggregates. 

Hämtad 141209 från 

http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbrrg/AggregatesFinalReport.pdf 

http://www.loc.gov/aba/rda/pdf/core_elements.pdf
http://doi.org/10.1080/01639374.2014.917446
http://doi.org/10.1080/15332748.2010.550799
http://www2.archivists.org/governance/handbook/section7/groups/Standards/TS-EAD
http://www2.archivists.org/governance/handbook/section7/groups/Standards/TS-EAD
http://files.archivists.org/pubs/DACS2E-2013_v0315.pdf
http://www2.archivists.org/groups/technical-subcommittee-on-eac-cpf
http://www2.archivists.org/groups/technical-subcommittee-on-eac-cpf
http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr-sv.pdf
http://doi.org/10.1080/01639374.2013.763316
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf2/doku.php
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbrrg/AggregatesFinalReport.pdf


  

33 
 

Thurman, A. (2007). FRBR and archival materials: collections and context, not works and 

content. I Taylor, A. G. Understanding FRBR: what it is and how it will affect our 

retrieval tools. Westport: Libraries Unlimited. 

Tillett, B. (2005). What is FRBR? A conceptual model for the bibliographic universe. The 

Australian Library Journal, 54(1), 24–30. 

http://doi.org/10.1080/00049670.2005.10721710  

Tillett, B. (2011). Keeping libraries relevant in the Semantic Web with resource description 

and access (RDA). Serials, 24(3), 266–272. http://doi.org/10.1629/24266  

Wacker, M., Han, M.-J. & Dartt, J. (2011). Testing resource description and access (RDA) 

with non-MARC metadata standards. Cataloging & Classification Quarterly, 49(7-8), 

http://doi.org/10.1080/01639374.2011.616451 

http://doi.org/10.1080/00049670.2005.10721710
http://doi.org/10.1629/24266
http://doi.org/10.1080/01639374.2011.616451

