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Bokens väg i nya banor – att hitta fram 
till ett biblioteks inre tjänsts arbetsflöde 
av Bodil Gustavsson, oktober 2011 
 
 

Fallet Stockholms universitetsbibliotek  
Det här är en beskrivning av hur man gick från en katalogiseringsverksamhet organi-
serad fakultetsvis på huvudbibliotek och filialer omfattande drygt 50 personer (ca 17 
heltider) till ett arbetsflöde från mottagning till tillgänglig för användaren samma dag, 
utfört i registreringspass och katalogteam på huvudbiblioteket och med en verksam-
het inklusive filialernas registrering omfattande knappt 30 personer (ca 8 heltider). 
 

Så började det 
Hösten 2001 anställdes jag som katalogchef vid Stockholms universitetsbibliotek. Jag 
skulle leda en utredning vars mål var att hitta ett funktionsinriktat arbetssätt inom en 
organisation som var ämnesinriktad. Under flera år försökte jag med olika förslag 
hitta lösningar för att kunna genomföra de förändringar som krävdes inom  
katalogiseringsverksamheten för att nå ett mer rationellt och effektivt arbetssätt. 
 
Ett tidigt förslag var att samla verksamheten och förbättra arbetsflödet genom att 
skapa en katalogiseringsverkstad med ett särskilt katalogiseringslag bestående av 
katalogisatörer från ämnesgrupperna. Förslaget om katalogiseringsverkstad väckte 
starka reaktioner och enligt en skrivelse motsatte sig alla katalogisatörer detta. För-
ändringen genomfördes aldrig vid den tidpunkten, men dagens arbetsflöde bygger på 
samma idé.  
 
Efter ett par års försök insåg jag att det var omöjligt att genomföra några större  
förändringar i dåvarande organisation eftersom katalogisatörerna var så låsta inom 
ämnesgrupperna med allt vad det innebar av begränsat handlingsutrymme. I en an-
nan organisation däremot såg jag fördelarna med att arbeta i ett team som dagens 
katalogteam och möjligheten att koncentrera katalogiseringsverksamheten på färre 
personer och tjänster.  
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Under de första fem åren fattades beslut och genomfördes vissa förändringar som 
påverkade möjligheterna att senare förändra katalogiseringsverksamheten. Vi fast-
ställde regler för vilken ambitionsnivå vi skulle ha på katalogiseringen i LIBRIS och 
definierade vad katalogisering respektive registrering innebar. Alla involverade i verk-
samheten var inte längre katalogisatörer utan vissa, dvs. de som inte hade katalogise-
ring som sin huvuduppgift, blev registrerare. De skulle huvudsakligen registrera be-
ståndsposter till befintliga bibliografiska poster. Överhuvudtaget skulle vi vara mycket 
mer restriktiva med att ändra i befintliga poster. 
 
Dessutom genomfördes en förändring av hylluppställningen för nyinkommen littera-
tur på huvudbiblioteket. Antalet ämnesuppställningar (SAB) reducerades kraftigt och 
så småningom ändrades uppställningen inom varje fack från alfabetisk till nummer-
uppställning vilket innebar en möjlighet att rationalisera ryggmärkningen. 
 

Vad vi ville göra 
Hösten 2007 fick jag draghjälp av processkartor och analyser inför den omorganisa-
tion som genomfördes på biblioteket året därpå. Katalogiseringsverksamheten ingick 
som en del i den analys av förvärvsprocessen som gjorts. Analysen utgjorde underlag 
till ett förslag som innebar ett processinriktat arbetssätt inom förvärvs- och katalogi-
seringsverksamheten. Förslaget gick ut på att dela upp processen i två delar som  
passade in i huvudprocesserna Samlingsuppbyggnad och Tillgängliggörande. Till  
Samlingsuppbyggnad skulle då höra litteraturbevakning, urval och beställning och till 
Tillgängliggörande skulle då höra mottagning, registrering/katalogisering och åtkom-
lighet. Kartläggningarna visade att framför allt när det gällde monografier, antingen 
köp eller pliktleveranser, så skilde sig rutinerna åt mellan fakultetsavdelningarna. 
Dessutom förekom det många typer av sorteringar till diverse hyllor och flöden  
mellan olika personer som i många fall inte kunde motiveras utifrån användarens 
behov eller krav på arbetets kvalitet. 
 
För att kunna genomföra förändringarna räknade vi med stöd från det projekt för att 
rationalisera bibliotekens arbete med förvärv och katalogisering som Lunds universi-
tetsbibliotek och LIBRIS drev tillsammans med Dawson Books. Det krävdes också att 
man upphörde med att registrera förvärvsuppgifter (beställning och mottagning) i 
bibliotekets lokala system. 
 
Förslaget innebar att mottagning av beställda böcker, registrering/katalogisering 
samt hyllmärkning skulle ske i ett flöde i samma lokal, ett katalogrum, och utföras i 
s.k. registreringspass. En grupp på tre personer på förmiddagen och tre personer på 
eftermiddagen skulle packa upp, leveranskontrollera, beståndsregistrera i LIBRIS, 
importera posten till den lokala katalogen, sätta dit streckkod och RFID-chip samt 
ryggmärka boken. Med andra ord göra boken klar för utlån. Behovet av antal perso-
ner och tidsåtgång var beräknad på föregående års förvärv genom köp, byten/gåvor 
och pliktleveranser. I passen skulle alltid en katalogisatör, dvs. en person från kata-



4 
 

 
Ingår i Stockholms universitetsbiblioteks rapportserie, nr 51 

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK RAPPORT ISSN 0282-4035 
 

 

logteamet, ingå för att ta hand om svårare fall och problem. Vid behov kunde krångel 
lämnas åt sida för åtgärd senare. 
 
Tanken var att inom katalogteamet skulle all typ av katalogiseringsarbete utföras, 
dels det arbete som utförs i de schemalagda passen, dels annat katalogiseringsarbete 
av mer eller mindre kvalificerad art, t.ex. nykatalogisering, rättningsarbete i katalo-
gen, retrospektiva katalogiseringsåtgärder, krångel från registreringspassen, auktori-
tetsarbete mm. Varje person i katalogiseringsteamet borde ha minst två pass i veckan 
och tjänstgöra minst 60 % inom katalogiseringsteamet, inkl. schemalagda pass. 
 
För att ingå i den schemalagda registreringen måste de personer som inte ingick i 
katalogiseringsteamet ha minst ett pass i veckan vilket innebar ca 10 % tjänstgöring.  
 
Förslaget diskuterades och kritiserades en hel del men skulle genomföras under 
2008, vilket också skedde till viss del. 
 

Vad vi gjorde  
En viktig roll i vårt förändringsarbete spelade den sedermera kallade Dawson2LIBRIS-
rutinen, den förvärvsrutin som lanserats under våren 2008 och som innebar att i 
samband med förvärvstillfället skapas en katalogpost som skickas från Dawson till 
LIBRIS, i idealfallet utan att det krävs några ytterligare katalogiseringsinsatser. Daw-
son är vår huvudleverantör av utländskt förvärv av monografier så vi såg denna tjänst 
som en självklarhet i vårt nya arbetsflöde. 
 
Under första delen av 2008 hände inte så mycket i förändringsarbetet men framemot 
hösten hade man ställt i ordning det nya gemensamma katalogrummet och man  
skulle också börja förvärva via Dawson2LIBRIS-rutinen. Vi ordnade utbildning för  
förvärvarna som även fick prova att göra beställningar. Nu fick vi för första gången ett 
bra underlag för att analysera katalogposterna från Dawson. Förutom den låga kvali-
teten på katalogposterna upptäckte vi en hel del andra brister i rutinen som alltså 
inte fungerade som vi hade trott och vi ansåg att man utlovat. Vi släppte tanken på 
att låta flera förvärvare använda sig av den nya rutinen, de tekniska förutsättningarna 
måste finnas först och lät endast en erfaren förvärvare fortsätta beställa på det nya 
sättet. På så sätt fick jag underlag för att analysera problemen och framföra dessa till 
LIBRIS, i vissa fall även till Dawson. 
 
Man hade från LIBRIS sida räknat med att i början av 2009 påbörja implementeringen 
av de åtgärder som vi kommit överens om under föregående höst, men det kom att 
dröja ännu ett halvår innan rutinen fungerade på ett för oss acceptabelt sätt. 
 
Under våren 2009 hade vi arbetat i projektform för att testa rutinen för att så små-
ningom införa den. En projektgrupp där jag var sammankallande och där också team-
ledarna för förvärvs- och katalogteamet ingick, träffades varje vecka och jag rappor-
terade också skriftligen och muntligen till cheferna för de två berörda avdelningarna. 
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I projektet ingick också att hela förvärvsteamet successivt skulle anslutas till projektet 
och efter en introduktion i rutinen övergå till att beställa enligt denna. Projektet av-
slutades mitt i sommaren med en utvärdering och beslut om att ta rutinen i drift. 
 
Samtidigt fick projektgruppen ett nytt uppdrag – Avveckling av förvärvsklienten vid 
biblioteket. Under testperioden hade man fortsatt registrera i förvärvsklienten men 
för att genomföra arbetsflödet förvärv - mottagning - registrering/katalogisering och 
nå målet, att levererade böcker hanteras i registreringspass från uppackning till färdig 
för hylluppställning, måste förvärvsregistreringen upphöra. Den information som 
fanns i förvärvsklienten ansågs bl. a. Dawson tillhandahålla. 
 
Detta projekt avslutades i december 2009 i och med att förvärvsregistreringen upp-
hörde. Vi utarbetade också rutiner för beställningar från andra leverantörer än Daw-
son enligt samma principer som Dawson2LIBRIS-rutinen. 
 
I kartläggningen och analysen av förvärvsprocessen begränsade man sig till huvud-
biblioteket. När nu det nya arbetssättet med katalogposter från Dawson och flödet 
mottagning till hyllfärdig bok införts på huvudbiblioteket tänkte vi oss att på sikt  
skulle även filialernas förvärvs- och katalogiseringsverksamhet skulle kunna ingå i 
samma flöde, beroende på hur det fungerade på de elva filialerna av varierande  
storlek. Jag fick därför ett tredje projektuppdrag hösten 2009, Översyn av filial-
bibliotekens registrering/katalogisering. Vi började med den största filialen, Lärum-
biblioteket, dels för att de själva var intresserade, dels för att biblioteket två år  
senare skulle slås ihop med huvudbiblioteket. Man övergick att beställa via Dawson-
2LIBRIS-rutinen och ändrade leveransadress för sina böcker till huvudbiblioteket där 
de togs omhand i registreringspassen. Denna förändring gick snabbt, däremot lycka-
des vi inte få andra filialbibliotek att följa efter. Men vi kom halvvägs, för när Dawson 
i slutet av 2010 ändrade sin beställningsplattform fick det konsekvenser för oss som 
vi inte var beredda på. Tidigare hade filialbiblioteken skickat sina beställningar utan 
att beröras av Dawson2LIBRIS-rutinen men nu kom det plötsligt katalogposter på 
deras beställningar också. Det gick smidigare än vad vi trott att införa denna rutin.  
 
Eftersom vi strävar efter att nå enhetliga rutiner och ett rationellare arbetssätt inom 
hela organisationen så hoppas jag att filialbiblioteken så småningom också låter den 
senare delen av processen ske i registreringspass på huvudbiblioteket. För att kunna 
genomföra en sådan förändring krävs dock att berörda filialbibliotek övergår till en 
mer enhetlig hylluppställning, liknande den på huvudbiblioteket för annars blir det 
extraarbete i registreringspassen. 
 

Vad man tyckte  
Under våren 2010 gjordes en ny kartläggning av processen förvärv/katalogisering. Ett 
begränsat antal personer som varit direkt involverade i förändringsprocessen inter-
vjuades och nya kartor ritades. I kommentarerna konstaterades bl.a. att hela proces-
sen har blivit snabbare och mer personoberoende. Bokflödet har blivit mer transpa-
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rant, vilket gör det lättare att veta var i processen boken befinner sig. Tidigare kunde 
böcker ofta fastna på olika arbetsrum. Tidigare skilde sig arbetsflödet åt mellan olika 
fakultetsavdelningar och det var många typer av sorteringar till olika hyllor och mel-
lan olika personer. Nu är flödet mer enhetligt vilket också medför mindre arbete vid 
mottagandet. 
 
Det framkom också kritik från vissa förvärvare om att de inte längre får se böckerna 
de beställt. De ansåg också att det kan vara svårt att sätta ämnesord när man inte ser 
boken och detta kan medföra att katalogposterna får en sämre kvalitet. 
 
Denna fråga har diskuterats mycket och kommer nog aldrig att bli färdigdiskuterad. 
Det är förvärvarna, ämnesspecialisterna som ska sätta ämnesord i den mån de anser 
sig klara detta.  Så var det på fakultetsavdelningarnas tid och så har vi tänkt fortsätta.  
Skillnaden är att man nu gör det redan i beställningsformuläret eftersom förvärvaren 
har tillgång till information om boken, inklusive ämnesord från Library of Congress. Vi 
har gjort bedömningen att det i och med detta finns tillräckligt underlag för att sätta 
ämnesord om man vill det. Anser man att man inte kan sätta ämnesord utelämnar 
man det. Då tar katalogisatören hand om detta när boken finns till hands i registre-
ringspasset. Farhågan att katalogposterna får sämre kvalitet än tidigare anser jag vara 
överdriven. 
 

Vilka förbättringar blev det 
Nyinkomna köpta böcker ställs i princip aldrig upp i hylla i väntan på registre-
ring/katalogisering utan placeras på en vagn när de packats upp och tas om hand 
omgående. Boken är tillgänglig samma dag som den anländer. Allt material är samlat 
runt katalogrummet och kan inte längre försvinna på vägen.  
 
Det finns alltid någon person på plats i katalogrummet att fråga, och att arbeta i regi-
streringspass ger den som är intresserad en möjlighet att lära sig mer om katalogise-
ring. Den kunskapsöverföring som vi hade svårt att genomföra tidigare är nu löst på 
ett naturligt sätt. Katalogisatörer/registrerare som har erfarenhet av tiden före kata-
logrummet vittnar om att man får så mycket mer utfört nu då man koncentrerar sig 
på en uppgift. 
 
I registreringspassen ingår också mottagning av dagstidningar och tidskrifter, de tas 
om hand i förmiddagspasset. Dagstidningarna placeras direkt på sin plats i hyllan ute i 
biblioteket medan tidskrifterna lämnas för uppställning av annan personal. 
 
Det svenska materialet som kommer till biblioteket som pliktleveranser går också in i 
samma flöde, men vid ett senare tillfälle. Uppackning och urval av vad som ska behål-
las och var det ska placeras görs i förvärvsteamet som därefter placerar böckerna i 
hyllor bredvid katalogrummet i väntan på att en katalogpost finns i LIBRIS. Sedan tar 
registreringspassen över och åtgärdar om katalogpost finns i LIBRIS, annars ställs den 
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tillbaka i hyllan i väntan. Böcker som anses behöva förtursbehandling placeras i sepa-
rat hylla. 
 
Böcker för retrospektiv katalogiseringar eller gallring går också samma väg. De place-
ras i hyllor av ansvariga från andra team och tas om hand i registreringspassen. 
 

Vilka slutsatser drar jag 
Det gäller att hitta rätt tidpunkt. Då jag i ett tidigt skede föreslog att man, för att få 
ett bättre flöde och ett mer samlat arbetssätt, skulle inrätta en katalogiserings-
verkstad och, för att samla katalogisatörer från de olika fakultetsavdelningarna, skulle 
skapa ett katalogiseringslag, stötte det på patrull. Nu har vi ett katalogrum och ett 
katalogteam och de farhågor som man såg då har vänts till något positivt.  
 
Överhuvudtaget är tidsaspekten ett intressant fenomen i förändringsarbetet. Allt tar 
så mycket längre tid samtidigt som man har en tendens att vara optimistisk och ta ut 
rationaliseringsvinster i förskott, både när det gäller organisationsförändringar eller 
tekniska förändringar.  
 
Det gäller att vara rätt person. Att som nyanställd, utan att känna till varken personer 
eller bakgrund, få ett uppdrag, lämna ett förslag och sedan ensam försöka övertyga 
och driva igenom förändringar är inte lätt. Att både vara drivande, tålmodig och lyss-
nande kräver en balansgång som inte är självklar. Det kan också vara en belastning 
att ha varit aktiv i ett förändringsförslag även om det är ledningen som fattar beslu-
ten. Risken kan också vara att ledningen och den som har uppdraget att genomföra 
förändringen inte har samma uppfattning om vad som förväntas av respektive.  
 
För att kunna genomföra ett förändringsarbete inom ett specialområde katalogise-
ringen har ansetts vara, ser jag det som en fördel att själv ha en kunskap på detalj-
nivå, så att man kan ifrågasätta och ge motargument till de åsikter som förs fram mot 
en förändring. Annars kan man lätt bli avfärdad med att man inte förstår vad det 
handlar om. Man vet inte heller vad som är möjligt att förändra, man vet bara att 
något måste förändras. 
 
Det gäller att ha det rätta stödet i organisationen. Fram till omorganisationen 2008 
fanns egentligen inga förutsättningar för att genomföra det uppdrag jag fick hösten 
2001. Efter omorganisationen var förutsättningarna inledningsvis också i det närmas-
te omöjliga med den uppdelning på två avdelningar med två avdelningschefer som 
processen kom att tillhöra. Det som krävdes var ett uppdrag med tydligt mandat för 
projektledaren att genomföra förändringar som gällde verksamhet över avdelnings-
gränser. 
 
Ensam utan kollegor med samma mål och insikt kan man inte genomföra en föränd-
ring, det visar alla mina försök med tydlighet. Det var först när det fanns beslut på att 
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hela organisationen skulle ha ett processinriktat arbetssätt och det fanns teamledare 
att samarbeta med som det blev möjligt att genomföra förändringarna.  
 
Det gäller att det rätta teknikstödet är färdigutvecklat och fungerar. Teknikstödet kan 
hjälpa eller stjälpa förändringsarbetet. Katalogiseringsverksamheten är lämplig att 
rationalisera, det är jag den första att skriva under på. Man hittar och föreslår bra 
tekniska lösningar, men när lösningen bara finns i teorin och verkligheten är långt 
ifrån det rationaliserade tillståndet, då blir förändringsarbetet svårt. 
 
Dawson2LIBRIS-rutinen som inte höll den kvalitet som det utlovades, och därför för-
dröjde processarbetet närmare ett år, är ett exempel på hur arbetet kan försvåras. 
Ett annat exempel är det program som genererar nummersviten för hylluppställning 
och utskrift av ryggetiketter som behövdes för att ersätta manuellt arbete. Det dröjde 
ett par år innan vi fick detta hjälpmedel som innebär att böckerna inte behöver han-
teras på bokvården. 
 

Vilka möjligheter ser jag 
När man talar om bokens väg tänker man kanske i första hand på den tryckta boken. 
Det var för att uppnå ett bättre arbetsflöde för den tryckta boken som det primärt 
handlade om i förändringsförslaget. Hantering av e-resurser skedde redan sedan en 
tid tillbaka utan fakultetsuppdelning vid e-resursavdelningen, i ett visst samarbete 
med förvärvare. 
 
Samtidigt som vi införde Dawson2LIBRIS-rutinen blev det också möjligt att med  
samma beställningsförfarande få in katalogposter i LIBRIS för e-böcker från e-
boksplattformen Dawsonera. Posterna tas sedan omhand i katalogteamet för vissa 
smärre justeringar. Dessa är inte mer omfattande än att även andra i registrerings-
passen skulle klara detta. 
 
Vid köp av s.k. e-bokspaket med tillgång till tusentals titlar skapas maskinellt i LIBRIS 
en rudimentär maskinellt genererad bibliografisk post, en s.k. SFX-post. Ofta finns 
även fullgoda MARC-poster till dessa titlar att hämta hem från leverantören. Hittills 
har man normalt läst in dessa poster i den lokala katalogen, i några fall har poster 
även lästs in i LIBRIS. I samarbete med KB har vi utarbetat en rutin där vi LIBRIS-
anpassar våra leverantörsposter som sedan skickas till inmatchning i LIBRIS för att 
därmed höja kvaliteten på e-boksposter. 
 
Stockholms universitets avhandlingar registreras i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet 
vid Uppsala universitet. Från DiVA genereras en MARC-post som i normalfallet finns 
inläst i LIBRIS följande dag. Rutinen har funnits i drygt fem år och tack vare en del 
förbättringar har behovet av manuella åtgärder i posterna minskat. 
 
Sedan ett halvår tillbaka använder vi oss av DiVA-poster i samband med digitalise-
ringen av universitetets äldre avhandlingar. Vi registrerar avhandlingen i DiVA och får 
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över en post för en tryckt manifestation i LIBRIS. När avhandlingen så är digitaliserad 
och finns i fulltext i DiVA ändrar vi ett fåtal uppgifter så att posten istället beskriver 
den elektroniska manifestationen. Från DiVA:s sida har man anpassat formuläret i 
vissa detaljer som förbättrar vårt arbetsflöde. 
 
Nya avhandlingar tas om hand i registreringspass av katalogisatörer, framförallt ef-
tersom DiVA-posten måste kompletteras med klassifikationskod och ämnesord. För 
de avhandlingar som ska digitaliseras har vi under hösten utarbetat ett arbetsflöde 
som bygger på att även dessa delvis hanteras i registreringspass. Digitaliserings-
verkstaden ligger i närheten av katalogrummet. Avhandlingarna placeras på bokvagn 
i verkstaden, registreraren hämtar vagnen, registrerar i DiVA under sitt registrerings-
pass första dagen, kompletterar LIBRIS-posterna andra dagen och återlämnar sedan 
avhandlingarna färdiga för digitalisering i verkstaden. Vi räknar med att hitta ett lik-
nande flöde även för annat material som ska registreras i LIBRIS och digitaliseras. 
 
Jag har under mina 40 år som LIBRIS-katalogisatör varit med om hela utvecklingen 
från kortkataloger, via terminalsökning till dagens katalog då LIBRIS också är vår loka-
la katalog. Idag är det inte längre den enskilda katalogisatörens bidrag med manuellt 
hanterade bibliografiska poster som utgör grunden i LIBRIS-basens tillväxt och berik-
ning av befintliga poster. Det är istället maskinella inläsningar av katalogposter med 
bibliografisk information, också kallat metadata, från bl.a. bok- och e-boks-
leverantörer. Viktigt är att metadatat uppfyller de krav och kriterier som behövs för 
god sökbarhet i de sökverktyg som nu utvecklas. Det är förmågan och specialist-
kunskapen att kunna analysera och ställa rätta och relevanta krav för att underlätta 
automatiserad katalogisering som kommer att behövas hos morgondagens katalogi-
satörer. Det handlar om att tillgängliggöra alla typer av tryckta och elektroniska re-
surser, inte längre bara böcker och tidskrifter utan också artiklar och databaser. Må-
let är att bidra till ett smidigare flöde i registreringspassen och en bättre service åt 
användaren. 
 
Avslutningsvis vill jag bara konstatera att jag tror att vi har hittat en användbar mo-
dell för att utveckla bokens och katalogpostens (metadatats) väg fram till målet som 
är att de båda blir snabbt och lätt tillgängliga för användaren. 
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