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1. Inledning 
 
”If you can catalogue music you can catalogue anything!” (Vellucci 1998, s. 213) 
 
En av anledningarna till detta påstående är att musikkatalogisatörer är insatta i begrepp 
som är betydelsefulla vid hantering och organisering av information. Ett viktigt begrepp 
som katalogisatörer av musik ständigt kommer i kontakt med är ”verk”. Musikverk 
förekommer ofta i ett antal versioner till exempel i olika arrangemang och nya verk kan 
också uppstå ur befintliga verk. 
Ett verk är av abstrakt natur och skilt från det enskilda fysiska exemplaret, men det finns 
även en viktig relation och samhörighet mellan dem. Vellucci ger som exempel att ett 
verk kan förekomma i flera former: olika sorters partitur, ljudinspelning, 
videoinspelning etc. (Vellucci 1998, s. 213-214). 
Citatet av Sherry L. Vellucci samt den efterföljande diskussionen har väckt min 
nyfikenhet och blir därmed utgångspunkten för denna uppsats. Det innebär en 
granskning av ”verk” och musikverk samt katalogisering av musik med en inriktning på 
musiktryck (noter). 
 
1.1 Bakgrund och val av ämne    
 
Varför behöver vi kataloger och katalogiseringsregler?   
Första gången man håller Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) i sin hand 
kan dessa frågor verka befogade, eftersom reglerna inte är helt enkla att förstå och 
tillämpa. Men efter en tids fördjupning är det möjligt att se en struktur och då förstår 
man att det finns en anledning, att det inte är självklart vad som ska finnas med i 
katalogposten och hur det ska skrivas. Dessa standardiserade regler är dessutom ett 
hjälpmedel så att katalogposterna blir så enhetligt utformade som det är möjligt, oavsett 
vem som utarbetar posten.  
 
På de första biblioteken behövdes inte katalogposter som formulerades utifrån 
gemensamt överenskomna regler. Varje bibliotek ordnade sina samlingar och dessa 
samlingar var dessutom så pass små att det var relativt enkelt för bibliotekarien att ha en 
god överblick. Vetenskapsmännen, som var de vanligaste användarna av 
bibliotekssamlingarna, sökte själva upp de dokument som var av intresse. Men från 
mitten av 1800-talet skedde en expansion av litteratur, speciellt periodisk litteratur, och 
behovet av katalogiseringsregler som förbättrade katalogerna ökade. En person som 
kommer att nämnas senare i uppsatsen formulerade syftet med katalogen, nämligen 
Charles A. Cutter. Svaret på den i början ställda frågan blir utifrån Cutters regler att en 
katalog behövs för att en person ska få överblick över bibliotekets samlingar och 
därmed kunna välja önskat dokument. När det så småningom blev möjligt att dela 
information mellan bibliotek och även mellan olika länder ökade också behovet av 
standardiserade regler. 
 
Under min studietid i Borås på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap har 
jag haft möjlighet att fördjupa mina kunskaper i bl.a. katalogisering, klassifikation och 
indexering och därmed har förståelsen för hur viktigt det är att information organiseras 
tillfredställande ökat.  
Kunskaper i katalogisering är en av förutsättningarna för att effektivt kunna möta 
användarnas informationsbehov. Om katalogen är utformad på ett för användaren 
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lämpligt sätt blir möjligheterna större att den önskade informationen påträffas. Denna 
uppsats utgår från katalogisering av musiktryck och därmed har jag även en möjlighet 
att få användning av mina tidigare kunskaper i musik, vilket varit av betydelse för valet 
av ämne. 
Det är viktigt att känna till vilka olika medier som finns i en bibliotekssamling och hur 
dessa beskrivs i katalogen. Musiktryck är en medietyp som finns i folkbibliotek, 
specialbibliotek, exempelvis bibliotek vid musikhögskolor och institutionsbibliotek, till 
exempel operan. Kännedom om hur musiktryck katalogiseras och de eventuella 
svårigheter som kan förekomma, samt en ökad förståelse av begreppen verk och 
musikverk är därmed angeläget. Dessa aspekter är ytterligare anledningar till mitt val av 
uppsatsämne. 
 
1.2 Problembeskrivning 
 
De katalogiseringsregler vi använder oss av idag formulerades utifrån katalogisering av 
böcker och dess specifika karaktärsdrag. Detta har inneburit att det inte är helt 
problemfritt att katalogisera andra medier, exempelvis musiktryck, ljudupptagningar, 
video, bilder, etc. Genom ISBD-projektet (International standard bibliographic 
description), som beskrivs i kapitel 3.1.6 i uppsatsen, har dock möjligheterna att 
katalogisera olika medier förbättrats. 
 
Vid katalogisering beskrivs dokument för att möjliggöra återvinning. I beskrivningen 
återges uppgifter som står på själva dokumentet och i detta sammanhang används 
termen ”källa”. Källan är den plats på dokumentet varifrån uppgifterna i katalogposten 
hämtats. Varje medietyp har en källa som i olika avseenden är bättre och viktigare än 
alla övriga och som alltid föredras i första hand när beskrivningen görs. Denna källa 
benämns primärkälla. Primärkällan vid bokkatalogisering är bokens titelsida och även 
för musiktryck gäller att titelsidan är primärkällan.  
Ett vanligt problem vid katalogisering av musiktryck är dock att det inte självklart finns 
en titelsida att utgå från, vilket bl.a. försvårar bestämning av titel. Om en titelsida finns 
kan dessutom viktig information ha utelämnats. Det blir därmed nödvändigt med 
alternativa källor som ersättning för att finna lämplig information till katalogposten. Ett 
problem med att använda alternativa källor som en enhetlig källa är att uppgifterna på 
de olika källorna inte alltid överensstämmer, vilket ytterligare försvårar 
katalogiseringen. Det finns även andra problem vid katalogisering av musiktryck som 
inte förekommer vid katalogisering av böcker. Musiktryck innehåller till skillnad från 
böcker ofta ett omfattande material i form av ett flertal separat publicerade stämmor för 
olika instrument. Dessutom är det nödvändigt att vara insatt i musikterminologin. 
 
Den uniforma titeln är ett betydelsefullt verktyg vid katalogisering av musik. Syftet med 
en uniform titel är att hålla samman olika utgåvor, översättningar och arrangemang etc. 
av ett verk för att underlätta för en användare att kunna hitta och välja ett dokument. 
Detta används inte enbart för musik utan även för att hålla samman litterära verk. 
Svårigheter som kan förekomma och som påverkar bruket av de uniforma titlarna är att 
delar av ett verk kan publiceras separat och att nya verk kan uppstå ur existerande verk. 
Vad som är ett verk och hur mycket ett verk kan förändras och fortfarande vara samma 
verk är frågor som har diskuterats i litteraturen under 1900-talet och denna problematik 
är utgångspunkten för denna uppsats. Detta har i högsta grad aktualiserats under senare 
år och några av dessa arbeten beskrivs vid kapitlet ”Tidigare forskning och 
utvecklingsarbete”. En rapport som belyser verkfrågan kan nämnas redan nu, nämligen 
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Functional requirements for bibliographic records (FRBR). FRBR beskrivs vid kapitel 
4.1. 
Problematiken kring verkbegreppet och katalogisering av musiktryck leder fram till 
syftet med denna uppsats och därmed formuleringen av frågeställningarna. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka verkproblematiken, dels utifrån hur den 
beskrivs i litteraturen och dels utifrån hur musikkatalogisatörer hanterar verk. Detta är 
av intresse för att belysa frågor som: Vad är ett verk? Vilka förändringar vill till för att 
nya verk ska uppstå? Dessa frågor är även viktiga utifrån hur den uniforma titeln ska 
utformas och har därmed betydelse vid katalogisering av musik. Syftet är även att 
studera regelverket för katalogisering av musiktryck för att granska vilka övriga 
svårigheter som kan förekomma. Det är värdefullt att få kännedom om hur dessa 
problem kan behandlas för att användbara katalogposter ska kunna utformas.  
För att undersöka detta utgår jag från följande frågeställningar, där 
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) och Functional requirements for 
bibliographic records (FRBR) är betydelsefulla utgångspunkter:  
 
§ Vad innebär det ”bibliografiska verkbegreppet”, sådant det används i FRBR och 

KRS, för katalogisering av musik?  
 
§ Hur resonerar musikkatalogisatörer kring begreppet ”verk” och hur arbetar de 

praktiskt med ”musikverk”? 
 
§ Hur hanterar musikkatalogisatörer utformningen av de uniforma titlarna? 

 
§ Vilka speciella svårigheter, förutom verkproblematiken, förekommer vid 

katalogisering av musiktryck? 
 
1.4 Avgränsningar 
 
I uppsatsen beskrivs begreppet ”verk” utförligt för att öka förståelsen av musikverk. I 
det sammanhanget ges även några belysande exempel på litterära verk, men det är 
problematiken kring musikverk som är av huvudintresse. 
Uppsatsen utgår endast från katalogisering av musiktryck och begreppet musik 
begränsas till västerländsk konstmusik. Dessa begrepp definieras och beskrivs i 
uppsatsen vid 1.5.1 och 1.5.2. 
De kapitel i KRS som behandlas är främst kapitel 5 (”Musikalier”), kapitel 21 (”Val av 
ingångar”) och kapitel 25.25.-25.35. (”Uniforma titlar-Musikverk”). Kapitel 1 som 
innehåller allmänna regler är också användbart för att upptäcka eventuella svårigheter 
med katalogisering av musiktryck. 
 
1.5 Musik  
 

Begreppet musik (lat. musica, eng. music, fr. musique, it. musica, sp. o port. música, ty. 
Musik) härstammar från grek. µ??s??? mousike (underförstått t???? tekhne, konst, 
hantverk), vilket närmast betyder musernas konst. Antikens mousike var väsentligt vidare 
än vårt senmedeltida musikbegrepp genom att inbegripa både diktkonst, dans m.m. 
(Bengtsson 1977a, s. 606) 
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Musik har en lång historisk tradition och har med all säkerhet alltid förekommit i 
människors liv, såväl till vardag som till fest. Innan det fanns möjligheter att teckna ner 
musik, så fördes traditionen vidare genom muntlig tradition. 
Hans Pålsson skriver: ”Vad är musik? Ingen vet och alla vet. Den låter sig inte 
beskrivas med ord eller bilder, musikens makt över oss känner vi alla väl. Vi vet hur 
den griper oss, och en förälskelse har ofta poetiskt beskrivits som ’ljuv musik’.” 
(Pålsson 2002, s. 7)  
 
Pålsson beskriver vidare musik som ett språk som kan förstås av alla människor, men 
ingen människa upplever det på exakt samma sätt beroende på vars och ens liv och 
erfarenheter. Tolkningen av musik kan därmed varken ses som rätt eller fel och det 
kommer alltid att finnas olika åsikter om vad som är ”bra” eller ”dålig” musik. Oavsett 
om vi lyssnar på folkmusik, västerländsk konstmusik, popmusik eller jazz så innehåller 
musiken signaler, vilka vi kan vara medvetna eller omedvetna om, men som på ett eller 
annat sätt påverkar oss när vi lyssnar (Pålsson 2002, s. 8, 10). 
 
Till musik räknas dels det som klingar, d.v.s. det vi uppfattar när vi lyssnar på ett 
musikstycke och dels det noterade materialet. Till skillnad från exempelvis en bok vars 
språk vi måste förstå för att kunna läsa den, kan som Pålsson nämnde musik ses som ett 
språk som kan förstås av alla. Det innebär att den som även behärskar ”notspråket” kan 
spela ett musikstycke oavsett i vilket land det är komponerat. Detta betyder att de 
notsamlingar som finns i bibliotek är internationellt sammansatta. Noter köps från olika 
länder, katalogiseras och görs tillgängliga för alla låntagare, eftersom det inte finns 
något språkhinder. Musikverk hålls samman oavsett vilket utgivningsland det är. Detta 
kan jämföras med litteratur som däremot ställs upp utifrån språk, exempelvis Iliaden på 
svenska står bland svensk litteratur och Iliaden på finska står bland den finska 
litteraturen. Detta utgör grunden för den verkproblematik som finns inom musiken. 
 
I uppsatsen är det noterade materialet i form av musiktryck det som är av intresse. 
 
1.5.1 Västerländsk konstmusik 
 
Konstmusik är ett genrebegrepp som används i musiksammanhang. Det etablerades 
under 1700-talet med anledning av att musik vid den här tiden började jämställas med 
konstformer som måleri, dikt och arkitektur (Ling 1993, s. 274). Även filosofer som 
Kant, Fichte, Hegel m.fl. visade på musikens estetiska betydelse genom att behandla 
”musik som konst” (Ling 1977, s. 155). Musikkritiken använde sig av ”konst” för att 
visa på kvalitet, medan det tidigare positivt laddade begreppet ”populär” fick en negativ 
klang som betydde musik som var anpassad efter den breda massans musiksmak, d.v.s. 
”populär musik”. På 1700-talet myntades begreppet folkvisa, som senare fick namnet 
folkmusik, genom att landsbygdens visor, låtar och danser mer systematiskt började 
samlas in och tecknas ner. Därmed framstår tre västerländska musikgenrer: konstmusik, 
populärmusik och folkmusik (Ling 1993, s. 274). 
 
Den musik som avses med konstmusik citeras nedan:  

1) äldre tiders kyrko- och hovmusik 
2) den musik från en borgerlig miljö som uppfyller krav enligt vissa tids- och 

miljöbundna estetiska värderingar och normer  
3) den nyskapade musiken under 1900-talet som har traditioner till 2).  
(Ling 1977, s. 155)  
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Från 1970-talet har begreppet konstmusik blivit mer generellt och kännetecknar ”musik 
av hög estetisk nivå” (Ling 1993, s. 274). 
Det är inte helt oproblematiskt med en uppdelning i olika genrer, eftersom de ibland 
griper in i varandra. I denna uppsats är det dock nödvändigt med en begränsning till 
genren västerländsk konstmusik, eftersom arbetet annars skulle bli för omfattande.  
 
1.5.2 Musiktryck 
 
Musiktryck är en del inom det överordnade begreppet musikalier. Musikalier innefattar 
dels notdokument i tryck, d.v.s. musiktryck och dels handskrifter,1 d.v.s. 
musikhandskrifter (KRS 1990, s. 511).  
Kapitel 5 i KRS har den övergripande titeln ”Musikalier”, men regel 5.0A1. beskriver 
dess innehåll. Det är katalogisering av musiktryck som beskrivs och för en utförlig 
hantering av musikhandskrifter hänvisas till kapitel 4. Inte heller otryckta musikalier 
beskrivs tillräckligt här utan mikroreproducerade musikalier2 anvisas till kapitel 11 
(KRS 1990, s. 131). 
På samma sätt används kapitel 9 för beskrivning av elektroniskt publicerade noter. Detta 
nämns visserligen inte i kapitel 5, men för beskrivning av elektroniskt publicerade noter 
används kapitlen 1 och 9 analogt. 
I denna uppsats är dock kapitel 5 utgångspunkten och begreppet musiktryck kommer 
därmed genomgående att användas. När termen ”musikalier” används avser den både 
musiktryck och musikhandskrifter. 
 
1.6 Disposition  
 
Efter det inledande kapitlet följer en beskrivning av den metod och det arbetssätt som 
valts för att kunna besvara frågeställningarna. Därefter följer en redogörelse av 
katalogiseringens historiska utveckling samt tidigare forskning och utvecklingsarbete 
med syftet att ge en bild av hur begreppet ”verk” vuxit fram. Denna redogörelse bidrar 
även till en ökad insikt i hur katalogiseringsregler för musiktryck tagit form. De två 
teoretiska kapitlen 4 ”Vad är ett verk? Teoretisk bakgrund” och 5 ”Katalogisering” har 
som uppgift att ge en grundläggande förståelse för det bibliografiska verkbegreppet 
samt gestalta de problem som kan förekomma vid katalogisering av musiktryck. Med 
hjälp av denna utgångspunkt blir det möjligt att besvara frågeställningarna: Vad innebär 
det ”bibliografiska verkbegreppet”, sådant det används i FRBR och KRS, för 
katalogisering av musik? och Vilka speciella svårigheter, förutom verkproblematiken, 
finns vid katalogisering av musiktryck?  
Den empiriska undersökningen syftar till att i praktiken följa upp de teoretiska kapitlen 
genom att ta del av hur musikkatalogisatörer hanterar verk och de problem som kan 
förekomma vid katalogisering av musik. Därmed kan dels de tidigare nämnda 
frågeställningarna ytterligare belysas och dels kan även följande frågeställningar 
besvaras: Hur resonerar musikkatalogisatörer kring begreppet ”verk” och hur arbetar de 
praktiskt med ”musikverk”? och Hur hanterar musikkatalogisatörer utformningen av de 
uniforma titlarna? Efter detta följer en diskussion där resultatet analyseras och 
sammanfattande slutsatser dras samt därefter slutligen en sammanfattning av uppsatsen. 
                                                 
1 ”Handskrift (manuscript). Text som skrivits för hand eller med skrivmaskin samt inskrift på lertavlor, i 
sten o.s.v. ” (KRS 1990, s. 508) 
2 Kapitel 11 har det övergripande namnet mikroformer. ”Mikroform (microform). Term för genomskinligt 
eller ogenomskinligt medium med mikrobilder.” (KRS 1990, s. 510) 
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2. Metod och arbetssätt 
 
I denna uppsats har jag valt att fokusera på katalogisering av musiktryck, där 
”verkbegreppet” är utgångspunkten och avgränsningen är västerländsk konstmusik. 
Mina tidigare erfarenheter inom dessa områden bygger dels på en treårig 
musikutbildning och dels på kurser i katalogisering på B- respektive C-nivå.  
För att så småningom kunna föra en diskussion kring det framkomna resultatet är det 
viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse. Den påverkar i viss mån tolkningen 
av resultatet (Widerberg 2002, s. 26).  
 
Uppsatsens problembeskrivning och frågeställningar utgår från en teoretisk grund, men 
anknyter även till människors kunskaper och erfarenheter. Därmed blir målet att söka en 
ökad fördjupning och förståelse av problemområdet, snarare än slutgiltiga och generella 
svar. För att nå detta mål är uppsatsen uppbyggd dels av en teoretisk del och dels av en 
empirisk undersökning i form av intervjuer.  
Widerberg poängterar att begrepp som objektivitet, reliabilitet3 och validitet4 är 
olämpliga utgångspunkter vid användning av intervjuer. Däremot är det viktigt att 
motivera sina val och beskriva tillvägagångssättet för att få en tillförlitlig analys 
(Widerberg 2002, s. 18). 
 
Den teoretiska delen, d.v.s. kapitel 4 och 5 i uppsatsen, är en förutsättning för den 
empiriska undersökningen, eftersom den ger insikt och kunskap i de begrepp som utgör 
grunden för uppsatsen. Det är angeläget att den litteratur som används granskas för att 
utgångspunkt ska bli så trovärdig som möjligt, samt att man är medveten om att valet 
påverkar den slutliga analysen. Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) har 
främst använts för att studera regelverket dels för musiktryck och dels för uniforma 
titlar. Valet grundar sig på att regelsamlingen används vid de flesta bibliotek i Sverige. 
En granskning av rapporten Functional requirements for bibliographic records (FRBR) 
bidrar till att förstå den diskussion som idag förs om hur framtida katalogiseringsregler 
ska formuleras. Denna rapport har valts eftersom ”verk” där är ett betydelsefullt 
begrepp och därmed belyser frågeställningarna. Några auktoriteter inom ämnesområdet 
som skrivit om ”verk” och ”musikverk” är Richard P. Smiraglia, Elaine Svenonius, 
Sherry L. Vellucci och Patrick Le Bœuf. Jag har utgått från en del av deras böcker och 
artiklar som varit relevanta för uppsatsen, dels för att ytterligare belysa begreppen, bl.a. 
verk, och dels för att få en nyanserad bild av FRBR.  
 
Den empiriska undersökningen består av fem intervjuer med musikkatalogisatörer. 
Valet av intervjuer som uppföljning till den teoretiska delen har redan motiverats, 
eftersom de innebär en möjlighet till fördjupning. Intervjuerna bidrar därmed till att 
syfte och frågeställningar kan besvaras.  
Från början fanns en tanke att genomföra intervjuer vid så många olika typer av 
bibliotek som möjligt. Antalet erfarna musikkatalogisatörer som dessutom är insatta i 
”verkbegreppet” utifrån FRBR är dock relativt begränsat, vilket därmed även påverkat 
urvalet. Lämpliga katalogisatörer identifierades dels genom att jag undersökte vilka 
personer som varit verksamma vid utformningen av KRS och dels genom att jag 
rådgjorde med min handledare. De institutioner som ansetts lämpliga för dessa 
intervjuer är Statens musikbibliotek (SMB) och Bibliotekstjänst (BTJ), vilka kort 
                                                 
3 Om undersökningen är korrekt gjord och kan upprepas (Widerberg 2002, s. 18). 
4 Om man undersökt det man hade för avsikt att undersöka (Widerberg 2002, s. 18). 
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beskrivs i kapitel 6.1.1 och 6.1.2. Dessa institutioner har en lång erfarenhet av att 
katalogisera musiktryck och dessutom finns här både teoretiska och praktiska 
kunskaper, vilket är betydelsefullt för att frågeställningarna ska kunna besvaras. Därmed 
har det varit möjligt att tillsammans med katalogisatörerna diskutera och jämföra teorin 
med hur de i praktiken hanterar musikverk, uniforma titlar och svårigheter vid 
katalogisering av musiktryck.  
En av intervjuerna har genomförts via e-post med den ovan nämnde Patrick Le Bœuf, 
som är intendent vid Bibliothèque nationale de France (BnF) och ordförande för IFLA 
FRBR Review Group. 
Målet har varit att få så många åsikter som möjligt, trots det begränsade urvalet och 
intervjuerna speglar tre olika nivåer. BTJ utgår från folkbiblioteksnivå och SMB utgår 
från forskningsbiblioteksnivå i Sverige och Patrick Le Bœuf speglar den internationella 
nivån. Repstad anser att det är betydelsefullt med flera olika åsikter för att materialet 
ska bli så varierat som möjligt, vilket berikar tolkning och analys (Repstad 1999, s. 67).   
 
En intervju kan genomföras på flera sätt, exempelvis kan den utformas som en 
enkätundersökning med fasta svarsalternativ. Detta är inte aktuellt i denna uppsats, 
eftersom det skulle innebära en alltför stor styrning av materialet. Repstad menar 
dessutom att traditionella frågeformulär inte visar på några nyanser. Han ger som 
exempel frågan: ”Tror Ni på Gud?” Frågan kan besvaras med ja eller nej, men vid ett 
samtal kommer många fler nyanser fram (Repstad 1999, s. 17-18). Detsamma gäller för 
intervjuerna med katalogisatörerna. Det är i samtalet som exempelvis verkfrågan kan 
förtydligas och följas upp, eftersom det oftast inte finns några enkla eller entydiga svar.  
Därmed utformas intervjuerna i stället med en hög grad av strukturering och en låg grad 
av standardisering. En hög grad av strukturering innebär att frågorna är formulerade så 
att de kan uppfattas på ett likartat sätt och en låg grad av standardisering innebär att det 
inte finns några fasta svarsalterna tiv (Olsson & Sörensen 2001, s. 80). Detta har varit en 
lämplig utgångspunkt för intervjuerna med katalogisatörerna. Frågorna ställdes på ett 
liknande sätt till samtliga, men det fanns tillfälle för dem att själva formulera sina svar. 
Detta förhindrade dels en alltför stor styrning och dels att nyanser gick förlorade. 
Även intervjun med Patrick Le Bœuf förbereddes och förtydligades via e-post.5 Några 
av de frågor som anknyter till svensk katalogiseringstradition har inte tagits med bland 
dessa intervjufrågor. 
 
Fyra av intervjuerna genomfördes på plats, d.v.s. vid SMB och BTJ. Eftersom flera 
intervjuer genomfördes samtidigt, samma dag vid BTJ, avsattes där en dag. 
Anledningen till att tre katalogisatörer intervjuades samtidigt var att intervjuerna annars 
skulle ta flera dagar i anspråk, vilket inte var möjligt av tidsskäl. Vid SMB intervjuades 
en person och där avsattes en förmiddag. Intervjuerna förbereddes genom att en 
intervjumall skickades ut i god tid innan intervjuerna genomfördes.6 Katalogisatörerna 
kompletterade dessutom med andra tankar och funderingar som väcktes under 
intervjuerna. Intervjuerna bandades och skrevs sedan ut ordagrant för att möjliggöra en 
analys och tolkning. Detta arbete är tidskrävande, men nödvändigt, och redan här börjar 
analysen av materialet. Dessutom fanns möjligheten att återkomma till samtliga för en 
eventuell komplettering. Katalogisatörerna fick även läsa igenom materialet när det var 
sammanfattat för att missförstånd och feltolkningar skulle undvikas. Samtliga 
katalogisatörer har gett sin tillåtelse till att jag i uppsatsen använder deras rätta namn. 

                                                 
5 Se Bilaga 2. 
6 Se Bilaga 1. 
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I denna uppsats har jag valt att använda mig av en tematisk analys. 
Widerberg visar på tre sätt att arbeta med teman:  

1. Empirinära förhållningssätt innebär att olika teman hämtas från det material 
som erhålls vid den empiriska studien.  

2. Teorinära förhållningssätt betyder att teman ställs upp före den empiriska 
undersökningen med utgångspunkt i teorier eller begrepp. Dessa teman 
förtydligas och fördjupas sedan genom studien. 

3. Framställningsformen innebär att man har en bild av hur det färdiga resultatet 
ska se ut. 

 
Widerberg anser att en kombination av dessa förhållningssätt kan rekommenderas och 
att det är en fördel att börja med framställningsformen (Widerberg 2002, s. 144-145). 
Jag har valt att utgå från dessa förhållningssätt.  
Först skapade jag mig en ungefärlig bild av det färdiga resultatet, genom att formulera 
lämpliga teman utifrån det teoretiska materialet. Dessa teman har framkommit under 
arbetets gång och frågeställningarna har varit utgångspunkten. Några teman som kan 
nämnas är FRBR, verkproblematiken, svårigheter med att katalogisera musiktryck, 
utformningen av de uniforma titlarna och det praktiska katalogiseringsarbetet. Därmed 
blir det en naturlig övergång till det teorinära förhållningssättet. Dessa olika teman som 
ställdes upp, belystes och fördjupades sedan genom den empiriska undersökningen med 
musikkatalogisatörerna. Jag har även varit öppen för att eventuellt nya teman kunde 
uppkomma vid intervjuerna.  
Genom denna analys sammanvävs den teoretiska delen med den empiriska 
undersökningen och möjliggör en diskussion av verkbegreppet och katalogisering av 
musiktryck.  
 

3. Historisk utveckling och tidigare forskning 
 
3.1 Historisk utveckling: katalogiseringsregler. 
 
Katalogiseringens historiska utveckling sträcker sig långt tillbaka i tiden och det finns 
tecken på att redan sumererna på 2000-talet före Kristus använde sig av lertavlor för att 
lista dokument. I denna uppsats finns emellertid inte möjlighet till en uttömmande 
historisk beskrivning utan avstampet sker från 1800-talet där de regler formulerades 
som också har betydelse för dagens katalogiseringsregler. Därmed är denna utveckling 
värdefull att ta del av dels utifrån hur verkbegreppet vuxit fram och dels utifrån hur vi 
idag kan katalogisera musiktryck, vilket detta arbete bygger på. 
Strout skriver i sin artikel att 1800-talet var en tid när många diskuterade 
katalogiseringsregler. Detta skedde inte enbart bland bibliotekariekåren utan även 
allmänheten deltog i den ibland hetsiga debatten (Strout 1956, s. 267).  
 
3.1.1 Anthony Panizzi 
 
En betydelsefull person för utvecklingen av katalogiseringsregler var Anthony Panizzi, 
en advokat som var verksam på biblioteket vid British Museum, och som titulerades 
”Keeper of the Printed Books”. Han var en ledande person vid biblioteket och en av 
dem som sammanställde den första utgåvan av British Museum Catalogue (Oddy 1997, 
s. 27).  
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Katalogen fungerade som en lista där det var möjligt att söka och finna dokument. 
Panizzi ansåg att katalogen behövde ha fler funktioner och menade att den även borde 
fungera som en nationell bibliografisk referenskälla. Därmed skulle poster i katalogen 
vara användbara också utanför biblioteket. Dessa tankar ledde till att han formulerade 
de berömda ”91 Rules” (Oddy 1997, s. 49). Reglerna hör till regelsamlingen ”Catalogue 
of printed books in British Museum” och det kapitel som ”91 Rules” ingår i benämns 
”Rules for the compilation of the catalog”. Reglerna tjänade som en guide vid 
utarbetandet av British Museums kataloger (Chan 1994, s. 33-34). 
 
Panizzis mål var som nämnts ovan en så fullständig katalog som möjligt, där det även 
skulle gå att urskilja olika utgåvor av ett verk. Panizzi kallade denna typ av katalog för 
”a full and accurate catalog” i motsats till ”finding catalog”. Denna sistnämnda typ av 
katalog ville Panizzi komma bort ifrån, eftersom den endast är inriktad på att lokalisera 
böcker. Den fullständiga katalogen däremot lokaliserar verk (Lubetzky 2001, s. 173).  
Diskussionen kring vad ett verk är och hur det ska tolkas har aktualiserats under 1900-
talet och det har visat sig inte vara helt enkelt att komma fram till något enhetligt 
begrepp. Detta kommer att utvecklas senare i uppsatsen vid kapitel 4 ”Vad är ett verk? 
Teoretisk bakgrund”. 
 
Vad som för övrigt kännetecknade Panizzis regler var användningen av ”form 
headings” som huvuduppslag, d.v.s. ett uppslag bestående av ett ord eller en fras som 
lagts till den bibliografiska posten och som visar typen eller formen på dokumenten 
(Reitz, 2004a). Strout ger några exempel på detta i sin artikel. Universitet och lärda 
sällskap söktes via den generella rubriken ”Akademier” medan tidningar och tidskrifter 
söktes via rubriken ”Periodiska publikationer” o.s.v. Detta tyder på att ämnesuppslaget 
som det används idag inte hade skilts från huvuduppslaget.  
Ett annat exempel som var karaktäristiskt för reglerna var bruket av pseudonymer som 
Panizzi accepterade som sökelement (Strout 1956, s. 268-269).  
Detta brukas i hög grad även i dagens kataloger. 
 
3.1.2 Charles A. Cutter 
 
En annan betydelsefull person att nämna i detta sammanhang är Charles A. Cutter. Hans 
regler ”Rules for a dictionary catalog” gavs ut första gången 1876. 
Till skillnad från Panizzi accepterade inte Cutter användningen dels av pseudonymer 
och dels av ”form headings” som huvuduppslag. I det senare fallet möjliggjordes i 
stället sökning via ämne, vilket är en grund för sökning även i dagens kataloger. Cutter 
ville stärka begreppet ”litterära enheter” som i denna uppsats benämns verk och detta 
var inte första gången ämnet diskuterades. Redan på 1500-talet använde Andrew 
Maunsell enhetliga (uniforma) titlar för bibeln, för att olika versioner och översättningar 
skulle samlas på en plats (Strout 1956, s. 271-272).  
Detta är aktuellt även i dag vid våra bibliotek och olika utgåvor av bibeln kan nås via 
uniform titel. 
 
Det som bör nämnas i samband med Cutter är hans sammanfattning över vad som är 
syftet med en katalog. Detta citeras ofta och i många sammanhang och kan därmed ses 
som teoribildande: 
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1. To enable a person to find a book of which either is known 
(A) the author  
(B) the title 
(C) the subject 
 
2. To show what the library has 
(D) by a given author 
(E) on a given subject 
(F) in a given kind of literature 
 
3. To assist in the choice of a book 
(G) as to its edition (bibliographically) 
(H) as to its character (literary or topical)  
(Cutter 1904, s. 12) 
 
3.1.3 Seymour Lubetzky 
 
Nästa viktiga person i detta sammanhang är Seymour Lubetzky. I förordet till boken 
”Writings on the classical art of cataloging” skriver Svenonius och McGarry följande: 
”Lubetzky stands with Antonio Panizzi and Charles Cutter as one of those who in the 
history of cataloguing have been truly great.” 
De skriver vidare att Lubetzky kommer att bli ihågkommen för sitt sätt att närma sig 
katalogisering, nämligen på ett pragmatiskt sätt där det är betydelsefullt att utgå från 
syftet och principerna med katalogen (Svenonius & McGarry 2001b, s. ix).  
Lubetzky omformulerade Cutters syfte med en katalog och här blev det tydligt att 
Lubetzky skiljer mellan verk och bok. Han hade en vision att katalogen skulle visa på 
de resurser som finns i ett bibliotek, genom att hålla samman alla verk av en författare 
och även alla utgåvor av ett verk. Han utvecklade i detta sammanhang också en 
katalogiseringsteori som bygger på begreppet verk (Svenonius & McGarry 2001a,  
s. xvii).  
 
Lubetzky skrev tre större arbeten nämligen, ”Cataloging rules and principles”, ”Code of 
cataloging rules” och ”Principles of cataloging” (Svenonius & McGarry 2001b, s. x). 
”Cataloging rules and principles” publicerades 1953 och var en analys av ALA 
”Cataloging rules for author and title entries” från 1949. ALA (American Library 
Association) fick mycket kritik bl.a. för att regelsamlingen var för komplicerad och 
detaljerad i varje situation. I detta sammanhang kan Lubetzkys berömda fråga nämnas: 
”Is this rule necessary?” Med den frågan ville Lubetzky bl.a. utröna om reglerna 
verkligen utgick från syftet med katalogen och inte enbart isolerade enskilda situationer 
(Svenonius & McGarry 2001a, s. xv-xvi).  
 
Det finns en skillnad mellan begreppen bibliografiska regler och bibliografiska principer 
som bör noteras. De överenskomna reglerna är nödvändiga för att katalogposterna ska 
utformas enhetligt och därmed möjliggöra att en användare hittar ett dokument. 
Principer är de riktlinjer som används vid utformningen av det bibliografiska språket 
och som leder till att regler formuleras. Principerna visar på syftet med katalogen och 
reglerna, men utgör inte reglerna. Lubetzkys ovans tående resonemang bygger på vikten 
att låta reglerna guidas av principerna så att syftet med katalogen inte glöms bort 
(Svenonius 2001, s. [67]-68).  
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Lubetzkys sätt att närma sig katalogiseringsregler är en viktig utgångspunkt. Reglerna 
ska så långt det är möjligt bidra till en enhetlig katalogisering, men det är även 
nödvändigt med ett ibland pragmatiskt närmande. En katalogisatör bör kunna analysera 
om resultatet blir en användbar katalog.  
 
3.1.4 Statement of principles 
 
En betydelsefull händelse i katalogiseringens utveckling skedde 1961 i Paris då 
”Statement of principles” även kallade ”Paris principles” antogs vid The International 
Conference on Cataloguing Principles. Principerna behandlar val och form av uppslag i 
katalogen och det kan noteras att den ovan nämnde Lubetzky var drivande även i detta 
arbete. Svenonius och McGarry anser att denna konferens har varit avgörande för den 
fortsatta utvecklingen av katalogiseringsregler och den blev dessutom en start för ett 
bibliografiskt samarbete som sträcker sig över hela världen (Svenonius & McGarry 
2001a, s. xvii- xviii). Detta internationella samarbete skedde inom IFLA (International 
Federation of Library Associations and Institutions). 
 
Det fanns behov av en kommenterad upplaga av 1961 års rapport och 1971 gavs den ut 
av IFLA genom Eva Verona. Nedan citeras princip nummer 2 som visar syftet med 
katalogen och vid punkt 2.2 kan det noteras att begreppet ”verk” stärktes. I katalogen 
skulle det vara möjligt att se vilka verk som finns av en speciell författare samt vilka 
utgåvor som biblioteket har av ett visst verk. 
 
2. Functions of the catalogue 
The catalogue should be an efficient instrument for ascertaining 
 
2.1 whether the library contains a particular book specified by 

(a) its author and title, or 
(b) if the author is not named in the book, its title alone, or 
(c) if author and title are inappropriate or insufficient for identification, a suitable 

substitute for the title;  and 
 
2.2  (a) which works by a particular author and 

(b) which editions of a particular work are in the library. 
 (International Conference on Cataloguing Principles 1961, s. xiii) 
 
3.1.5 Anglo-American cataloguing rules (AACR) 
 
Framväxten av AACR skedde under ett århundrade med utgångspunkt i Panizzis ”91 
Rules” och Cutters ”Rules for a dictionary catalog”. Under 1900-talet samlades olika 
kommittéer för att utforma riktlinjer för nya katalogiseringsregler, men Panizzis och 
Cutters tankar fortsatte att inspirera. 1908 publicerades Anglo-American rules, som var 
ett samarbete mellan ALA och (British) Library Association. Under 1930-talet tillsattes 
en kommitté inom ALA för att förbättra och komplettera dessa regler och 1941 
publicerades en preliminär utgåva. Denna utgåva reviderades och 1949 gavs en ny 
upplaga ut, vilken kritiserades av bl.a. Lubetzky, som tidigare nämnts i kapitel 3.1.3 
(Taylor 2000, s. 25-27). 
The Catalog Code Revision Committé förberedde och utformade AACR. Dessa regler 
gavs ut 1967 och blev ett fortsatt steg mot internationell bibliografisk standardisering. 
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Denna första utgåva gavs ut i två versioner, en brittisk och en amerikansk (Taylor 2000, 
s. 27). 
Reglerna: Kommittén förstod betydelsen av att omarbeta syftet med katalogisering och 
att inte enbart förbättra vissa regler. Val och utformning av uppslag i katalogen som 
fastslogs i ”Statement of principles” i Paris blev en utgångspunkt för reglerna. AACR 
utgick främst från forskningsbibliotek, men det fanns alternativa regler för övriga typer 
av bibliotek. En viktig skillnad jämfört med ALA Code från 1949 var att AACR även 
omfattade regler för katalogisering av dokument som inte är böcker. Den största 
skillnaden mellan AACR och tidigare regler var dock att katalogiseringen utgick från 
författare snarare än verk. Därmed fanns exempelvis inga regler för encyklopedier, 
ordböcker och kalendrar utan dessa söktes utifrån författarskap (Taylor 2000, s. 27). 
 
Reglerna för val av ingångar genomsyrades av generella principer. Dessa citeras nedan: 

1. Ingång ska ske under författare eller huvudförfattare om det kan fastställas. 
2. Ingång ska ske under titel vid verk där författarskap är diffust, obestämt eller 

okänt. 
(Taylor 2000, s. 28) 
 
Från den första utgåvan av AACR 1967 har några revideringar gjorts av reglerna. 1978 
publicerades AACR2 och en förändring var att reglerna inte publicerades i två 
versioner. Dessutom införlivandes International standard bibliographic description 
(ISBD) i reglerna. Ytterligare två revideringar har publicerats fram till år 2000, 
nämligen AACR2R från 1988 och AACR2R98 som gavs ut 1998 (Taylor 2000, s. 29-
30). Den senaste revideringen gavs ut 2002. 
Det kan i detta sammanhang nämnas att Katalogiseringsregler för svenska bibliotek 
(KRS) är den svenska översättningen av Anglo-American cataloguing rules (AACR). 
KRS behandlas i uppsatsen vid 3.2.4 på s. 17.  
 
3.1.6 International standard bibliographic description (ISBD) 
 
1969 samlades en kommitté vid International Meeting of Cataloguing Experts (IMCE) i 
Köpenhamn. Utgångspunkten för diskussionen var att enas om en internationell 
standardisering av katalogiseringsprocessen. Detta organiserades inom IFLA och det 
var inte första gången detta ämne dryftades. Den flera gånger nämnda konferensen i 
Paris 1961 var av betydelse för det internationella samarbetet och 1969 var tiden mogen 
för en fördjupning av detta samarbete. Detta ledde så småningom till att ISBD-projektet 
utvecklades och genomfördes (Verona 1980, s. [2]-3). 
 
Syftet med ISBD-projektet återges här i tre punkter: 

1. att möjliggöra ett utbyte av bibliografiska poster från olika källor, d.v.s. en 
katalogpost producerad i ett land ska kunna införlivas i ett annat lands katalog. 

2. att möjliggöra tolkning av bibliografiska poster mellan olika länder och 
språkområden, eftersom posterna utformats på ett likartat sätt. 

3. att möjliggöra konvertering av posterna till maskinläsbar form. 
(Verona 1980, s. 3) 
 
Behovet av en internationell standard för bibliografisk beskrivning berodde på det 
ökade utbytet av bibliografisk data. ISBD blev i hög grad accepterad som standard och 
har därmed införlivats i många länders katalogiseringsregler (Byrum 2001, s. 34). 
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Det bör betonas att ISBD inte är en regelsamling utan snarare ett tillvägagångssätt för 
att katalogisering i olika länder ska bli så överensstämmande som möjligt. 
 
ISBD-projektet inbegriper olika medietyper och 1971 publicerades den första skriften 
för monografier, ISBD(M)7 och den följdes av skriften för periodiska publikationer, 
ISBD(S).8 Efter hand noterades att det inte fanns en gemensam utgångspunkt för 
ISBD(M) och ISBD(S) vid beskrivningen av de uppgifter som ingick i den 
bibliografiska posten. Därmed utarbetades ISBD(G)9 som blev ett generellt ramverk och 
en bas för alla specifika ISBD (Byrum 2001, s. 34). 
ISBD(S) publicerades första gången 1974 och några revideringar gjordes 1977 och 
1988. Det kan noteras att ISBD(S) bytte namn 2002 till ISBD(CR), d.v.s. International 
standard bibliographic description for serials and other continuing resources (IFLA 
2004, s. 2-3). 
 
ISBD har tre utmärkande drag: 

1. ISBD-projektet är omfattande, d.v.s. det inbegriper alla typer av medier. 
2. Dataelementen skrivs i en bestämd ordning, d.v.s.: Titel och upphov, upplaga, 

medie- eller publikationstypsspecifika uppgifter, utgivning, fysisk beskrivning, 
serie, anmärkningar och standardnummer. 

3. Interpunktion används för att skilja de olika bibliografiska elementen. 
(Milcetich 1982, s. 179-180) 
 
Interpunktionen (punkt 3) har varit en kontroversiell fråga. Tanken var att göra 
katalogposten mer begriplig och det är också möjligt om man känner igen tecknen. För 
en ovan kataloganvändare kan tecknen snarare vara förvirrande. 
 
1976 bildades Joint Working Group med syfte att göra ett utkast till ISBD(PM),10 för att 
förbättra möjligheterna att katalogisera musiktryck (noter). Arbetet med ISBD(PM) 
utvecklades i samordning med ramverket, d.v.s. ISBD(G). Gruppen skickade ut sitt 
förslag för en världsomfattande granskning och därefter analyserades de inkomna 
kommentarerna. Efter detta publicerades texten till den första utgåvan av ISBD(PM) 
1980. I mitten av 1980-talet påbörjades en revision av denna utgåva, vilken gavs ut 
1991 (ISBD(PM) 1991, s. 7). 
 
Svenonius menar att beskrivningar av alla typer av media bör baseras på ett gemensamt 
regelverk. Detta är önskvärt av flera skäl: 
 

1. Det skildrar syftet med katalogen, d.v.s. att hålla samman dokument (collocate). 
2. Det gynnar användaren. 
3. Det är ekonomiskt fördelaktigt. 

 
Även Panizzi och Cutter handskades med dokument som skilde sig från de vanliga 
dokumenten, exempelvis musiknoter och till dessa behövde speciella regler utvecklas. 
Båda sökte hjälp av experter i detta arbete (Svenonius 2001, s. 82). 
 
                                                 
7 ”ISBD(M): International standard bibliographic description for monographic publications.”  (IFLA 
2004, s. 2) 
8 ”ISBD(S): International standard bibliographic description for serials.” (IFLA 2004, s. 3) 
9 ”ISBD(G): General International standard bibliographic description.” (IFLA 2004, s. 2) 
10 ”ISBD(PM): International standard bibliographic description for printed music.” (IFLA 2004, s. 3) 
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3.2 Historisk utveckling: Musikkatalogiseringens utveckling i Sverige 
 
3.2.1 RISM (Répertoire international des sources musicales)  
 
1950 grundades den internationella musikbiblioteksföreningen IAML (International 
Association of Music Libraries) och 1951 påbörjade föreningen en källinventering som 
omfattade musikmaterial från hela världen. Denna inventering kallades RISM. Det 
material som skulle inventeras och katalogiseras var dels musikalier och dels läroböcker 
om musik och detta material tillhörde det äldsta tillgängliga, d.v.s. från före år 1800. För 
att undvika bristfälliga verkförteckningar av tonsättare som var aktiva både på 1700- 
och 1800-talet, drogs en gräns vid tonsättare födda före 1770 (Holm 1985, s. [41]-42). 
 
1953 grundades den svenska avdelningen och det material verkförteckningen byggde på 
var teoretiska verk och musikalier. Flerstämmig konstmusik var utgångspunkten och 
gränsen sattes som ovan nämnts vid år 1770. För att få tag på relevant material till 
RISM, skickades enkäter ut till bibliotek och institutioner och där det fanns aktuellt 
material gjorde man ibland besök för att samla in detta. Två musikbibliotekarier, Gösta 
Morin och Cari Johansson, utförde ett grundligt katalogiseringsarbete och det innebär 
att den svenska RISM-förteckningen är av god kvalitet (Holm 1985, s. 43-44). 
RISM-katalogerna organiserades i tre huvudserier där serie A består av musikalier 
alfabetiskt ordnade efter tonsättare. Serie B är systematiskt och kronologiskt ordnad 
medan serie C är en förteckning med information över det material som finns vid de 
olika musikbiblioteken (Holm 1985, s. 42-43). RISM-korten har tyska kommentarer, för 
att möjliggöra en internationell användning (Holm 1985, s. 50). 
 
Materialet blev omfattande och det var nödvändigt att börja med att katalogisera enbart 
musiktrycken. Titelbladet utgör katalogiseringsingången och med några få undantag 
återges vad som står skrivet där. Ett katalogkort kan innehålla ett eller flera 
musikstycke. De katalogkort som användes var internationellt standardiserade 
katalogkort. 
Här ges ett exempel på de internationellt standardiserade katalogkorten för musiktryck:  
 
Schulz Johann Abraham Peter  
Aline, reine de Goloconde, opera en trois actes  
par M. Sedaine, mis en musique & arrange pour  
le clavecin par J. A. P. Schultz, . . . dédié . . . Publié  
par C. F. Crame  
Copenhague, S. Sönnichsen, 1790.  
kl-a: I vol., [2f.] 122 p. Typendruck.  
[Franz. u. deutsch. Text.] 
 
S STOCKHOLM Sveriges Radio 
 
Fasciklar som förkortas f. eller fasc. betyder att verket består av ett antal stämmor 
(Holm 1985, s. 45-46). 
 
När manuskripten (handskrifterna) katalogiserades var reglerna för dem inte 
färdigformulerade, men när problem uppstod kontaktade Cari Johansson 
centralredaktionen. 



 
 

15 
 

Nedan följer ett exempel på utformningen av katalogkorten fö r manuskript i Sverige:  
 
R o m a n Johan Helmich 
Aria [aus Svenska Messan] / af / Herr Capell Mästaren Roman. 
"O Herre Gud Guds Lamb ...' 
Ms. [vor 1768] 
5 fasc.: S, vl I, vl II, b, fl. 
 Identisch mit Nr. 9, S. 51 in P. Vretblad: J. H. Roman  
..., Stockholm 1914.  
Die Stimmen sind von versch. Händen geschrieben.  
 
S STOCKHOLM Musikaliska akademien Ro:62c 
 
Ms. eller Autogr. innebär att det är tonsättarens egen handstil (piktur)  
(Holm 1985, s. 46-47). 
 
Problem som kunde uppstå vid katalogisering av manuskripten var identifiering, 
exempelvis av anonyma manuskript och fastställande av datering, som inte varit aktuellt 
vid katalogiseringen av musiktrycken. Anledningen till att det kunde bli svårigheter 
med att datera manuskripten berodde på att notskrivaren sällan antecknade ett datum när 
arbetet var slutfört (Holm 1985, s. 47, 49). 
 
3.2.2 C.-G. Stellan Mörner 
 
På 1950-talet började det bli vanligt att folkbibliotek köpte in LP-skivor och detta nya 
medium innebar katalogiseringsproblem. Därmed utarbetade C.-G. Stellan Mörner 
skriften ”Grundläggande katalogregler för svenska diskotek”, en handledning för att 
underlätta katalogisering av grammofonskivor. Detta är inte ämnet för min uppsats, men 
dessa regler är ändå av intresse eftersom behandlingen av verk och utformningen av 
uniforma titlar är desamma för ljudupptagningar och musikalier. I sin inledning skriver 
Mörner följande: ”Mycket vore ju vunnet, om dessutom kataloguppställningen i stort 
bleve så likartad som möjligt mellan musikalier å ena sidan och skivor och band å 
andra.” Mörner menar vidare att det då skulle vara möjligt att se om ett verk av 
exempelvis Beethoven finns både på skiva och som partitur (Mörner 1962, s. [5]-6). 
 
Utgångspunkten för reglerna är ett system som Mörner arbetade fram vid Sveriges 
Radios grammofonarkiv. Handledningen visar på de typer av kataloger som är viktiga 
att använda vid katalogisering av grammofonskivor, samt hur uppgifterna bör utformas 
och problem lösas på bästa sätt (Mörner 1962, s. 6, 8).  
 
De kataloger Mörner ansåg nödvänd iga var följande: 
1. Alfabetisk katalog 
2. Exekutörskatalog 
3. Systematisk katalog 
4. Katalog för talskivor 
 
Den alfabetiska katalogen möjliggör sökning på tonsättarnamn, titlar och ämnesord. 
Mörner berör begreppet musikverk och konstaterar att det kan förekomma ett antal 
versioner av ett och samma verk, vilket inte är lika vanligt i en boksamling. Det som 
därmed skiljer musikverken åt blir utförandet av verket (Mörner 1962, s. [9]-10). 
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Hur titlarna utformas visar också på olikheter vid katalogisering av skivor jämfört med 
bokkatalogisering. Det finns två typer av titlar, nämligen generella och egentliga. 
Generella titlarna är exempelvis sonat eller symfoni och för att dessa ska utformas på ett 
enhetligt sätt finns en bestämd ordning för de uppgifter som ska ingå. Denna ordning är: 
Benämning, Besättning, Nummer, Tonart, Opus, Epitet och Årtal. De generella titlarna 
skrivs utifrån svenskt språkbruk (Mörner 1962, s. 12-13). 
Utgångspunkten för de egentliga titlarna är inte formen, utan det finns ett bestämt och 
ofta unikt namn på verket exempelvis ”Romeo och Julia”. Titeln skrivs på 
originalspråket med en vedertagen svensk titel inom parentes (Mörner 1962, s. 20-21). 
Ovanstående belyser likheterna i behandlingen av uniforma titlar mellan 
ljudupptagningar och musiktryck, vilket kommer att framgå senare i uppsatsen då 
regelverket för uniforma titlar beskrivs vid 4.3.4. 
 
I exekutörskatalogen skrivs uppgifter om vilka som medverkar: artister, orkestrar, körer 
o.s.v. Antalet exekutörer som tas med beror på utrymme och behov, men någon eller 
några ska alltid finnas med i katalogposten. Det beror främst på att olika inspelningar av 
ett och samma verk ska kunna skiljas från varandra. Ofta finns det en exekutör som 
nämns först, nämligen huvudexekutören. Mörner menar att dessa uppgifter speciellt 
skiljer katalogisering av grammofonskivor från katalogisering av böcker (Mörner 1962, 
s. 26). 
 
Den systematiska katalogen ska underlätta för en användare att söka. Här finns 
exempelvis möjligheten att få förslag på kompositioner som är av samma slag, antingen 
utifrån form eller utifrån besättning. Det innebär att de generella titlarna, exempelvis 
operor, sonater och symfonier fyller en viktigare funktion i denna katalog än i den 
alfabetiska. Det beror på möjligheten att kunna söka via klassifikationskoder och 
därmed kan man vid sökning finna operor på en avdelning, sonater på en annan o.s.v. 
(Mörner 1962, s. 31). 
 
3.2.3 Per Halberg 
 
En annan person som bör nämnas i detta sammanhang är Per Halberg. Man kan säga att 
Halberg förenklade Mörners katalogiseringsregler. Detta behov växte fram utifrån att 
även mindre folkbibliotek fick ett större antal grammofonskivor och ett önskemål om 
förenklad katalogisering uppstod. Syftet med bearbetningen av katalogiseringsreglerna 
var att förenkla både för låntagare och bibliotekarier, samt att reglerna skulle kunna 
användas både vid små och stora samlingar (Halberg 1970, s. 35-36). 
När dessa regler sammanställdes användes tryckta kort och Halberg utformade två 
sorters kataloger, en stor och en liten. 
 
Den stora katalogen innehöll följande: 
1. Alfabetisk katalog 
2. Titelkatalog 
3. Systematisk katalog 
3. Exekutörskatalog 
 
Den lilla katalogen hade följande innehåll: 
1. Alfabetisk katalog 
2. Systematisk katalog  
(Halberg 1970, s. 36). 



 
 

17 
 

För den stora katalogen är det genomsnittliga antalet kort 15 stycken för en 
grammofonskiva. Detta kan jämföras med det tidigare antalet kort som kunde uppgå till 
50 kort för en skiva, d.v.s. som en hel kortlek. Det går att ana hur många kort det kunde 
bli när skivsamlingen växte, vilket bidrog till behovet av den förenklade 
katalogiseringen (Halberg 1970, s. 35-36). 
 
3.2.4 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) 
 
KRS är en svensk översättning av AACR. Den första upplagan av KRS gavs ut 1983 
och den andra 1990. Båda upplagorna bygger på AACR2, men upplagan från 1990 
utgår från AACR2:s reviderade upplaga från 1988, där ett antal förändringar har gjorts. 
I förordet till AACR2R står det att behovet av att ändra katalogiseringsregler beror på 
nödvändigheten att anpassa reglerna till en verklighet som är föränderlig (KRS 1990,  
s. VII). 
 
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek har tre syften: 

1. att vara en regelsamling som kan användas vid alla typer av bibliotek 
2. att ge regler för alla typer av medier som förekommer i ett bibliotek 
3. att möjliggöra utbyte av bibliografiska data i maskinläsbar form genom att 

svensk katalogisering anpassas till de förändringar som sker internationellt.  
Reglerna utgår från AACR:s struktur och paragrafnumrering, men har ändrats där så 
behövts utifrån svenska förhållanden och praxis. När detta skett har det markerats 
typografiskt (KRS 1990, s. IX).  
 
Den kommitté som har utfört arbetet är SAB:s kommitté för katalogisering och 
klassifikation. 
Musikavsnitten i KRS är granskade och bearbetade av kommitténs Musikgrupp under 
ledning av ordförande Anders Lönn, Statens musikbibliotek (KRS 1990, s. VIII).  
Speciellt avsnittet som behandlar uniforma titlar för musikverk är väl genomarbetat. 
Katalogiseringsprocessen beskrivs i kapitel 5 i uppsatsen.  
 
3.3 Tidigare forskning och utvecklingsarbete 
 
Gränsen mellan vad som är att betrakta som forskning och vad som snarast är resultatet 
av praktiskt utvecklingsarbete är inte lätt att dra. Flera av de skribenter som betraktas 
som ämnets teoretiker är i själva verket praktiskt arbetande katalogisatörer och deras 
skrifter avspeglar i hög grad erfarenheterna från deras praktiska gärning. Detta gäller 
såväl Panizzi som Cutter och Lubetzky. Det är därför svårt eller snarast meningslöst att 
skilja mellan forskning och utvecklingsarbete. 
 
En stor del av materialet som används i denna uppsats består av tryckt material i form 
av böcker, artiklar ur vetenskapliga tidskrifter samt uppslagsverk. Böcker och artiklar 
har i hög grad sökts på Borås Högskolas Bibliotek via dess katalog samt dess databaser 
inom Biblioteks- och informationsvetenskap. I viss mån har relevant material sökts via 
Internet, men detta har använts med urskiljning.  
Det finns relativt mycket skrivet om katalogisering och även en del litteratur som 
beskriver musiktryck. Verkbegreppet är inte lika utförligt behandlat, även om 
diskussionen kring vad ett verk är har förts under 1900-talet. Det finns dock några 
rapporter och arbeten från senare år som behandlar ämnet.  
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I detta kapitel framställs det material som har ha ft störst betydelse för uppsatsen medan 
övrig litteratur nämns i källförteckningen. 
 
Den litteratur som varit relevant för uppsatsen angående diskussionen kring verk och 
delvis även musikverk är följande: 
Functional requirements for bibliographic records (FRBR) är en rapport från 1998 som 
en grupp inom IFLA arbetat fram. Arbetet med denna rapport påbörjades 1990 och är 
förankrad i ”Statement of principles” från 1961. Rapporten skrevs utifrån behovet att se 
över dessa principer för att anpassa dem till de förändringar som skett och som påverkat 
katalogisering. Exempel på detta är de stora databaser som möjliggör internationellt 
utbyte av katalogposter. Rapporten behandlar katalogiseringsregler utifrån användarnas 
behov för att lämpliga och funktionella katalogposter ska kunna utformas. Begreppet 
verk, vad som kännetecknar det samt dess relationer till andra begrepp är 
utgångspunkten och därmed är FRBR betydelsefull för denna uppsats. 
The intellectual foundation of information organization från 2001 av Elaine Svenonius 
har också varit grundläggande för förståelsen av begreppet verk. Diskussion förs kring 
katalogisering, klassifikation och indexering med en grund i hur informationssystem 
kan organiseras med syftet att tillgodose användarnas behov på ett tillfredställande sätt. 
Ramverket bygger på det bibliografiska språket som har en över hundraårig tradition 
och i det sammanhanget dryftas begreppet verk och de frågeställningar som väcks när 
begreppet definieras. 
The nature of ”a work” från 2001 av Richard P. Smiraglia belyser begreppet verk 
genom att studera hur olika författare beskrivit det genom historien och framåt. Denna 
förankring i historien ger en större möjlighet att förstå den diskussion som förs idag och 
är därför väsentlig för denna uppsats. Resultatet av Smiraglias analys blir en ansats till 
verkteori med syfte att förbättra användarnas sökmöjligheter.  
 
Artiklar m.m. som varit betydelsefulla vid beskrivningen av musikverk: 
Bibliographic relationships and the future of music catalogues av Sherry L. Vellucci 
beskriver bibliografiska entiteter och de relationer som finns bland dessa. Hon utgår 
från de relationer som finns mellan musikmaterial och pekar på betydelsen av att dessa 
tydliggörs i katalogen. 
Musical works in the FRBR model av Patrick Le Bœuf belyser hur musikverk hanteras i 
FRBR-modellen. Han tydliggör den problematik som förekommer genom 
exemplifiering och diskussion.  
FRBR Listserv Archive är en diskussionslista som utifrån konkreta frågor och 
funderingar från olika insändare visar på de svårigheter som kan förekomma vid 
katalogisering av bl.a. musik. 
 
Litteratur som har använts vid studiet av regelverket: 
Organising music in library: Volume two: Cataloguing av Brian Redfern innehåller 
några kapitel som tar upp de svårigheter som kan förekomma vid katalogisering av 
musiktryck. 
Music librarianship: A practical guide av Eric Thomas Bryant och artikeln Music: 
Special characteristics for indexing and cataloguing av Jane A. Myers beskriver också 
en del av de vanligaste problemen som musikkatalogisatörer ställs inför.  
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS), som är en översättning av AACR2, 
innehåller kapitel som behandlar musiktryck och uniforma titlar. Speciellt reglerna för 
hur de uniforma titlarna utformas är väl genomarbetade.  
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4. Vad är ett verk? Teoretisk bakgrund. 
 
För att få en förståelse av begreppet ”musikverk” är det värdefullt att först titta närmare 
på hur ”verk” beskrivs och diskuteras, såsom det används i det bibliografiska 
sammanhanget. Detta är en viktig utgångspunkt vid katalogisering av musikverk. 
 
4.1 Functional requirements for bibliographic records (FRBR) 
 
Den korta genomgången av FRBR i kapitel 3.3 (”Tidigare forskning och 
utvecklingsarbete”) kompletteras här med en utförligare beskrivning. Syftet med FRBR 
är att skapa ett ramverk, en modell, som tydligt visar vad en bibliografisk post bör ge 
information om. Denna modell ska förbättra möjligheterna för användarna att få tag i 
önskade dokument. Syftet är även att föreslå en basnivå för katalogisering som kan 
användas på nationell nivå. FRBR ska därmed kunna användas och införlivas, oavsett 
vilka katalogiseringsregler som används (FRBR 1998, s. 6-7). 
Målet med den bibliografiska beskrivningen kan sammanfattas i följande fyra punkter: 
att användaren ska ha möjlighet att hitta, identifiera, välja och få tag på ett dokument 
(FRBR 1998, s. 8-9). 
 
Modellen är uppbyggd av tre huvudgrupper eller som Knut Hegna kallar dem, 
”byggklossar” (Hegna 2000, s. 4). Den första byggklossen kallas på engelska entities 
och är på svenska översatt till entiteter.11 Översättningen till entiteter fastställdes vid ett 
sammanträde i Svensk Biblioteksförenings kommitté för katalogisering. Detta skedde 
vid en granskning och diskussion av FRBR-översättningen (Svensk Biblioteksförening 
2003).  
Entiteter är av stort intresse för användarna av bibliografiska poster och denna första 
byggkloss delas i sin tur in i 3 grupper. Grupp 1 visar på produkten, grupp 2 visar på 
ansvaret för produkten och grupp 3 på produktens ämne.  
Den andra byggklossen består av entiteternas egenskaper eller med ett annat ord 
attribut. Exempel på egenskaper är författarens/författarnas namn eller titeln på ett verk.  
Den tredje byggklossen omfattar de relationer som förekommer mellan entiteterna och 
Hegna ger följande exempel: att en författare har skapat ett verk eller att ett verk handlar 
om ett visst ämne (Hegna 2000, s. 4). 
 
4.1.1 Entiteter 
 
Grupp 1: Produkten 
Gruppen omfattar entiteter som skapats genom en ”intellektuell eller konstnärlig insats”. 
Dessa entiteter visas i den bibliografiska posten och inbegriper dels det abstrakta (t.ex. 
ett verk) och dels det konkreta (t.ex. ett exemplar) (Hegna 2000, s. 4). 
Entiteterna i denna grupp är verk (work), uttryck (expression), manifestation 
(manifestation) och exemplar (item) (FRBR 1998, s. 12).  
Översättningen av dessa begrepp fastställdes också vid det ovan nämnda sammanträdet.  
 
                                                 
11  Begreppet definieras i nationalencyklopedin: ”entite´t (av lat. ens 'det som är', en nyskapad form till 
e´sse 'vara'), en i filosofin sedan medeltiden använd term för någonting över huvud taget; den mest 
generella av alla filosofiska termer (’varje entitet är identisk med sig själv’, ’ingen entitet kan både ha och 
sakna en viss egenskap’).” (Entitet 1991, s. 534) 
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Grupp 2: Ansvariga 
Entiteterna representerar dem som är ansvariga för det intellektuella eller konstnärliga 
innehållet i produkten. Dessa visas i posten som person (person) och institution 
(corporate body). Produkten kan vara skapad av mer än en person eller institution 
(FRBR 1998, s. 13). 
 
Grupp 3: Ämne 
Entiteterna beskriver i den bibliografiska posten de ämnen som olika verk kan behandla. 
De omfattar koncept (concept), föremål (object), händelse (event) och plats (place) 
(FRBR 1998, s. 16). 
 
Den huvudsakliga utgångspunkten i denna uppsats är entiteterna i Grupp 1: Produkten 
och för att tydliggöra dessa används en figur i IFLA: s rapport och i den följande texten 
ges ett konkret exempel utifrån den figuren. Exemplet är hämtat från en artikel av Tom 
Delsey och han utgår från Homeros Iliaden (Delsey 2003, s. 1-2). 
 
Figur 1. Entiteter Grupp 1: Produkten (FRBR 1998, s. 13). 
 
 
  
 
  
             är realiserad genom 
 
 
 
                                        är införlivad i 
 
 
 

                              är exemplifierad av  
 
 
 
Ett bibliografiskt verk (work) ses i FRBR som något abstrakt, d.v.s. inget man fysiskt 
kan ta på, utan det intellektuella innehållet. Som exempel på ett verk kan nämnas Iliaden 
av Homeros. Eftersom begreppet är abstrakt kan det vara svårt att dra gränser för 
entiteten, men en definition i modellen gör det möjligt att se relationer till olika uttryck 
(expression) som verket realiseras genom.  
Exempel på uttryck av verket Iliaden är översättningar till olika språk exempelvis den 
engelska översättningen av Richmond Lattimore. Andra exempel är revideringar, 
uppdateringar, tillägg av text eller förkortade versioner, vilket är lämpligt för en 
användare att se i katalogposten. Även ”uttryck” gestaltar det intellektuella innehållet 
och utesluter därmed olika fysiska aspekter. Genom att begreppet definieras blir det 
möjligt att se relationer mellan olika uttryck av ett verk. Olika översättningar av Iliaden 
tillhör gruppen uttryck som är relaterade till verket Iliaden.  
En manifestation (manifestation) innebär det fysiska realiserandet av ett uttryck av ett 
verk. Exempel på olika manifestationer är en bokutgåva publicerad av University of 
Chicago Press 1962, en CD-utgåva eller ett manuskript. Oavsett om utgivning via 
exempelvis ett förlag är stor eller liten, så tillhör alla kopior samma manifestation. 

        verk     
      (work)   

      uttryck 
  (expression) 

 manifestation    
(manifestation)   

     exemplar   
       (item) 
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Genom begreppsdefinitionen blir det möjligt att se relationer mellan olika 
manifestationer av ett verk. Manifestationer av Iliaden kan vara en specifik upplaga av 
en bok eller av en inläst CD-inspelning, vilket är av intresse för en användare att kunna 
se i posten.  
Ett exemplar (item) är normalt detsamma som själva manifestationen med den 
skillnaden att det är ett specifikt, enskilt exemplar. En definition gör det genomförbart 
att beskriva det som är unikt med den enskilda kopian och att se relationer mellan olika 
exemplar. När man på biblioteket lånar Iliaden är det ett specifikt exemplar som man får 
i handen (FRBR 1998, s. 16-23). 
 
4.1.2 Relationer 
 
I FRBR:s modell tydliggörs relationer mellan entiteterna. Syftet är att dessa länkar 
därmed ska visa sambanden mellan entiteterna och underlätta för användarna att 
navigera i katalogen. Förläggare och upphovsmän använder olika termer som visar 
relationerna mellan entiteterna. Dessa synliggörs i katalogposten och de formuleringar 
som vanligen används är utgåva, version, baserad på…, översatt från… etc. (FRBR 
1998, s. 56).  
 
De relationer mellan entiteterna i Grupp 1: Produkten som visas med pilar i figur 1 är 
betydelsefulla och bör ytterligare belysas. Ett verk kan, som nämnts, realiseras genom 
ett eller flera uttryck, exempelvis olika översättningar, vilket visas med dubbla pilar, 
medan ett uttryck endast kan realisera ett verk, till exempel Iliaden (därav en pil).  
Ett uttryck kan publiceras i olika manifestationer, exempelvis kan samma svenska 
översättning av Iliaden publiceras i olika upplagor. Även ”en” manifestation kan rymma 
flera uttryck, exempelvis kan en CD-skiva innehålla två olika inspelningar av samma 
cellosonat (vilket dock inte är så vanligt). Detta visas i figuren med dubbla pilar. 
”En” manifestation finns nästan alltid i flera exemplar, exempelvis trycks en upplaga av 
Iliaden i tusentals exemplar. I figuren visas dubbla pilar. Ett enskilt exemplar däremot 
kan endast representera en manifestation, d.v.s. endast en specifik upplaga (FRBR 1998, 
s. 13). 
 
Entiteterna i Grupp 1 länkas till Grupp 2 genom exempelvis följande: ”skapad av”, 
”realiserad av”, ”producerad av”. Därmed framkommer vem/vilka som är ansvariga för 
produkten. 
Entiteterna i Grupp 3, som beskriver verkets ämne, länkar alla entiteterna i de tre 
grupperna till ”verket”. Det hänger samman med att samtliga entiteter i modellen, kan 
vara ämnet för verket. Ett verk kan exempelvis handla om en person, en institution, ett 
koncept, ett föremål, en manifestation eller ett annat verk (FRBR 1998, s. 60-62). 
 
En speciell relation som bör nämnas är helhet-del relationen, vilken innebär att ett verk 
även omfattar olika delar. Dessa delar kan vara osjälvständiga, till exempel enskilda 
kapitel i en monografi. Delarna kan även vara självständiga, såsom monografier i en 
serie eller delar av ett verk som även ses som självständiga verk. Det finns oftast ingen 
anledning att definiera osjälvständiga delar, däremot är det av betydelse att de 
självständiga delarna förtydligas och nämns i katalogen. Därmed tydliggörs även 
relationerna mellan helhet och del, exempelvis mellan ett verk och dess självständiga 
delar (FRBR 1998, s. 69).  
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4.1.3 Attribut 
 
De attribut (egenskaper) som tilldelas varje entitet ska vara till hjälp för en användare 
vid sökning så att ett önskat dokument kan hittas. Dessa attribut visar vad som är 
karaktäristiskt för en entitet och kan antingen hämtas från dokumentet, exempelvis 
titelsidan eller tilldelas, exempelvis en nummerbeteckning (FRBR 1998, s. 30).  
Exempel på attribut som används för entiteten verk är: titel, form (novell, poesi, 
symfoni), årtal, andra särskiljande karaktäristika (skiljer verk med samma titel), 
planerad avslutning, målgrupp, verkets kontext (t.ex. historisk, social, intellektuell 
kontext) etc. (FRBR 1998, s. 32-35). 
Elaine Svenonius framhåller att ända sedan medeltiden har författaren varit det attribut 
som ett verk i den västerländska kulturen identifierats utifrån. Svenonius anser att en av 
anledningarna till detta är att användare förefaller att lättare komma ihåg och söka ett 
verk utifrån den/de som skapat det än utifrån andra egenskaper (Svenonius 2001, s. 43). 
 
4.2 Verkfrågan 
 
Richard P. Smiraglia anknyter i sin bok ”The nature of ’a work’” till IFLA: s rapport 
och menar att den är betydelsefull för utvecklingen av katalogisering. Han pekar främst 
på att rapporten lyfter fram och erkänner ”verket” som en separat entitet (Smiraglia 
2001, s. 46). För att få en större förståelse av vad ett verk är utgår Smiraglia från 
begreppet ”bibliografisk entitet” och definierar det som en unik kunskap som skrivits 
ned av en författare eller en kompositör. Exempel på bibliografiska entiteter är en 
avhandling, en novell, en symfoni, etc. Den bibliografiska entiteten, t.ex. novellen 
består av två relaterade egenskaper, den fysiska, d.v.s. novellen man håller i handen och 
den intellektuella, d.v.s. innehållet i novellen. Den fysiska egenskapen, benämns 
”exemplar”, medan den intellektuella egenskapen beskrivs som ”verket” och identifieras 
med ett författarnamn eller en titel. Begreppet bibliografisk entitet gör det möjligt att 
förstå syftet med bibliografisk återvinning. Smiraglia ger som exempel 
bibliotekskatalogen, vilken innehåller bibliografiska entiteter som beskriver både de 
fysiska och de intellektuella egenskaperna. Det fysiska exemplaret är dock lättare att 
definiera än det mer abstrakta begreppet verk (Smiraglia 2001, s. 2-3). 
Smiraglias resonemang samstämmer på många sätt med IFLA:s tankegångar. 
Även Svenonius framställer verk på ett liknande sätt. Hon beskriver verk som 
information, det intellektuella innehållet i ett dokument eller tankar som någon uttrycker 
medan boken däremot är det fysiska exemplaret som manifesterar verket (Svenonius 
2001, s. 9). 
  
Det är angeläget att nämna att de av IFLA definierade entiteterna kan förändras så pass 
mycket att ett nytt verk, ett nytt uttryck, en ny manifestation och ett nytt exemplar 
uppstår. För ett verk kan en betydande förändring som leder till ett nytt verk vara 
parafraser, omskrivningar, musikvariationer på ett tema eller om verket ändrar form. 
Exempel på ett verk som genom ändrad form leder till ett nytt verk är William 
Shakespeares ”Romeo and Juliet”. Pjäsen blir ett nytt verk i en filmversion (FRBR 
1998, s. 17-18).  
Svenonius nämner att problem kan uppstå när ett verk ändrar form från till exempel en 
pjäs till en film. Liksom IFLA konstaterar hon dock att det för det mesta innebär ett nytt 
verk och har även stöd för detta resonemang i regelverket nedan (Svenonius 2001,  
s. 37). 
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I KRS regel 21.9A. står det:  
 

Ett verk som är en bearbetning av ett annat verk får till huvuduppslag sökelementet för det 
nya verket om bearbetningen påtagligt har förändrat originalets karaktär och innehåll eller 
mediet har förändrats. Om bearbetningen består av en förkortning, revidering, omarbetning 
etc, gör sökelementet för originalet till huvuduppslag. (KRS 1990, s. 321) 
 

Det är ytterligare problematiskt att fastställa begreppet när det inte handlar om böcker. 
Svenonius funderar bl.a. kring följande: Är en ljudinspelning och en video av en 
musikal samma verk? Kan två flygbilder av ett moln anses vara samma verk? Det är 
inte enkelt att hitta lösningar för varje enskild situation och det kommer troligen alltid 
att finnas exempel som är svåra att lösa (Svenonius 2001, s. 37). 
 
Både Smiraglia och Svenonius ställer frågan vad ett verk är utifrån ovan nämnda 
diskussion, nämligen: Hur mycket kan ett verk förändras och fortfarande vara samma 
verk? Båda är av den åsikten att många allt från Panizzi och Cutter försökt definiera 
begreppet men att det varit svårt att hitta en gemensam terminologi. 
Svenonius visar på den oenighet som kan förekomma genom att citera Patrick Wilson 
som är tveksam till om olika översättningar kan sägas vara uttryck av samma verk 
(Svenonius 2001, s. 37). Wilson förklarar sin tveksamhet med att en författares text på 
flera sätt kan förändras vid översättningar. Det kan ske genom att texten missförstås av 
översättaren, en boktryckare kan göra förändringar som inte noteras och mindre 
nogräknade redaktörer kan på eget initiativ förändra texter etc. Därmed menar Wilson 
att det egentligen endast är författarens ursprungliga text som är ”verket” (Wilson 1968, 
s. 7-8) 
Detta är dock en relativt specifik åsikt som inte har stöd i det ovan citerade regelverket. 
I regel 21.14A. som behandlar översättningar står dessutom att dessa jämställs med 
originalet och därmed inte ses som ett nytt verk. Översättningen har inte påtagligt 
förändrat karaktären på originalet (KRS 1990, s. 326).  
Även Wilson medger att dessa tankar inte följer erkänd praxis, men noterar att 
”verkbegreppet” är svårt att exakt definiera. Han ser snarare på ett verk som ”en grupp 
eller en familj av texter” som är besläktade (Wilson 1968, s. 8-9). 
 
Ett visst stöd får dock Wilson i artikeln ”Musical works in the FRBR model” av Patrick 
Le Bœuf som kommer att citeras ytterligare i kapitel 4.3.1. Han hänvisar i artikeln till 
en rysk poet, Marina Tsvetayeva, som menar att varje dikt är en översättning från det 
andliga till det materiella, d.v.s. de tankar som en poet har översätts redan då de skrivs 
ner första gången. En översättning till ett annat språk anser hon är en enklare form av 
översättning, eftersom det utgår från det materiella till det materiella, från ord till ord. 
Tsvetayeva menar vidare att varje översättning är ett nytt verk och inte ens ”originalet” 
är samma sak som det andliga verket. Denna poet verkade på 1930-talet, d.v.s. långt 
innan FRBR utformades (Le Bœuf 2003). 
Detta belyser emellertid svårigheterna med att definiera och finna en samstämmig syn 
på begreppet verk.  
 
Smiraglia nämner att begreppet verk är betydelsefullt i moderna kataloger genom 
möjligheten att hålla samman (collocate) likvärdiga dokument som är relaterade till 
samma verk. Detta är genomförbart med hjälp av en uniform titel (Smiraglia 2001,  
s. [15] ).  
Ett exempel som redan nämnts är bibeln som genom en uniform (enhetlig) titel kan 
hålla samman olika utgåvor, översättningar, revideringar m.m. Ett annat exempel är 
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musikverk som beskrivs nedan. En uniform titel underlättar för en användare att i 
katalogen få en överblick och därmed kunna välja önskat dokument.  
 
Även Svenonius pekar på betydelsen att föra samman likvärdig information. Hon menar 
att ett bibliografiskt system inte enbart för samman exakt likvärdig information utan 
också nästan likvärdig information. Vad menas då med ”nästan likvärdig” information? 
Svenonius ger ett exempel utifrån verket David Copperfield som kan förekomma i 
många utgåvor. Någon är illustrerad av en speciell illustratör, en annan är översatt till 
franska och ytterligare en är en förkortad utgåva. Alla utgåvor delar samma innehåll, 
men inte exakt och dessa skillnader bör framkomma i katalogen. Återigen blir frågan 
vilka förändringar som innebär ett nytt verk (Svenonius 2001, s. 10-11). I detta 
sammanhang får IFLA:s rapport kritik av Svenonius som anser att de vid formuleringen 
av syftet med katalogen inte har tydliggjort behovet att hålla samman likvärdiga 
dokument (collocate). Detta är betydelsefullt i ett återvinningssystem (Svenonius 2001, 
s. 17-18). 
 
Smiraglia formulerar en verkteori med utgångspunkten att den är en nödvändig hjälp för 
att användarna ska kunna navigera bland alla förändringar av ett verk. Han börjar med 
en formell definition av ett verk: 
”A work is a signifying, concrete set of ideational conceptions that find realization 
through semantic or symbolic expression.” 
 
De parametrar han ställer upp för ett verk har jag översatt och delvis citerat nedan:  
 
§ Ett verk är det intellektuella innehållet i en bibliografisk entitet. 
§ Ett verk fungerar i samhället på samma sätt som symboler i ett språk, d.v.s. 

liksom ett språk förändras med tiden förändras även verk beroende på hur det 
uppfattas av dem som läser det. 

§ Ett verk har karaktären av en ”Peircean symbol”,12 d.v.s. verk förändras över tid 
och får en ny mening när de införlivas i kulturer. De reflekterar kulturerna och 
utvecklar därmed innehållet. 

§ Verk som införlivas i en kulturs tradition genererar efter hand besläktade verk 
(mutations). 

§ Ett verk som börjat förändras kan över tid ses som ett samarbete, d.v.s. mellan 
den ursprungliga skaparen och den/de som modifierar det. 

§ Det finns endast några få bibliografiska karaktärsdrag som kan förutse vilka verk 
i det bibliografiska universum som kommer att ingå i en kulturs tradition. 
Vanligast är åldern på ett verk. 

§ Betydande förändringar i ett verks betydelse och begreppsliga innehåll leder till 
att nya, men relaterade verk skapas.  

(Smiraglia 2001, s. 72-73, 129) 
 
 

                                                 
12 Peircean symbol: Begreppet utgår från den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce (1839-1914). 
Han utreder innebörden av begreppet ”signal” (tecken) och skiljer mellan tre typer av signaler: ikoner, 
indicier och symboler. Ikoner betyder att det finns något slags ”likhet”, t.ex. ett foto av en person (som på 
något sätt liknar personen). Indicier visar något ”om” något annat, exempelvis en vägskylt med namnet på 
en ort samt avståndet. Symboler är något slags ”generella signaler” och exempel på symboler är 
bokstäver, meningar och även böcker. Denna typ av symboler kan få ändrad innebörd beroende på vem 
som läser eller när samt även i vilken kultur någon läser (Peirce 1894). 
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4.2.1 Sammanfattning 
 
Det som karaktäriserar ett verk är dess abstrakta, intellektuella innehåll i ett dokument, 
d.v.s. det är inget man fysiskt kan ta på. Verket är relaterat till olika uttryck som 
exempelvis kan vara en översättning eller en revidering. Verket kan manifesteras fysiskt 
genom en bok eller en CD-inspelning och exemplaret är den specifika, enskilda kopian. 
Frågan vad som är ett nytt verk har skapat diskussion och visar på en viss oenighet. Hur 
mycket kan ett verk förändras och fortfarande vara samma verk? Är exempelvis en 
översättning av en roman ett nytt verk eller är den förändringen inte tillräckligt stor? Är 
en filminspelning av en roman ett nytt verk? 
Ett verk har en betydelsefull roll genom dess möjlighet att hålla samman dokument med 
ett likvärdigt eller nästan likvärdigt innehåll. Detta sker genom uniforma titlar och är i 
nuläget vanligast vid religionsurkunder och musikverk.  
Identifiering av verk har blivit betydelsefullt eftersom ett verk kan uttryckas och 
manifesteras i fler och fler former. 
 
4.3 Musikverk 
 
Begreppet musikverk kan definieras som ”term som avser idén om den enskilda 
musikaliska kompositionen som en välavgränsad helhet såsom den koncipierats av en 
tonsättare” (Bengtsson 1977b, s. 663). 
 
4.3.1 Musikverk utifrån FRBR 
 
FRBR-modellen strävar efter att omfatta så många olika medietyper som möjligt och i 
början av detta kapitel granskas begreppet musikverk utifrån FRBR. 
 
Patrick Le Bœuf´s artikel ”Musical works in the FRBR model” utgår från FRBR-
modellen och dess hantering av musikverk. Denna artikel har i viss mån lett till 
diskussion. Fokus är de i uppsatsen nämnda entiteterna i Grupp 1: Produkten, d.v.s. 
verk, uttryck, manifestation och exemplar. Le Bœuf visar på att begreppet ”partitur” kan 
ha olika betydelser utifrån dessa entiteter. Ett partitur 13 kan på en abstrakt nivå betyda 
det intellektuella innehållet i en kompositörs musikverk som ligger till grund för alla 
versioner och framföranden av verket, till exempel Haydns verk ”The seven last words 
of Christ”. Ett partitur kan även betyda olika uttryck av ett verk, exempelvis en 
orkesterversion, en pianoversion etc. Ett partitur är också en speciell utgåva av verket 
d.v.s. manifestationen, som till exempel kan beställas online från Amazon eller lånas 
vid ett bibliotek. Ett partitur kan slutligen även vara det enskilda fysiska exemplaret 
som exempelvis en pianist använder vid en konsert. Pianisten ställer eventuellt frågan: 
”Vem kan vända blad i partituret medan jag spelar?” (Le Bœuf 2003)  
  
Le Bœuf riktar en viss kritik mot FRBR:s begrepp ”verk” och menar att det både har en 
traditionell och en utvidgad betydelse. Den traditionella betydelsen beskrivs i FRBR 
som ”a distinct intellectual or artistic creation”. Le Bœuf menar emellertid att denna 
definition av verk inte alltid följs i FRBR, vilket kan leda till missuppfattningar. Han 
poängterar därmed att det är viktigt att se FRBR endast som en modell för vad 
katalogposten bör innehålla.  
                                                 
13 ”Partitur (score). Musikterm. Notering av stämmorna i ett musikverk på notsystem uppställda under 
varandra så att stämmorna kan avläsas samtidigt.” (KRS 1990, s. 511) 
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Le Bœuf anser vidare att det är naturligare att vid katalogisering vända på entiteterna i 
Grupp 1: Produkten och börja med att undersöka det enskilda fysiska exemplaret (Le 
Bœuf 2003). 
  
Temat i Le Bœuf´s artikel är hämtad från en bok av Umberto Eco där han bl.a. 
diskuterar översättning från ett språk till ett annat. Eco menar att en text först måste 
tolkas innan den kan översättas till ett annat språk, vilket innebär att översättningen blir 
”nästan samma sak” som originalet. Ett exempel som nämns är den engelska frasen ”it´s 
raining cats and dogs”, som tolkas innan den översätts. Texten översätts därmed inte 
exakt, men innebörden förblir densamma (Le Bœuf 2003).  
Detta samstämmer med FRBR och påminner även om Svenonius tankegångar som 
nämnts tidigare i uppsatsen. 
 
FRBR visar att ett musikverk kan realiseras genom ett antal ”uttryck” och dessa delas in 
två grupper: 
 

1. Uttryck i noterad form, exempelvis ett partitur. 
2. Uttryck i form av ljud, d.v.s. framförande av musik. 
 

Dessa två grupper kan i sin tur delas in i undergrupper utan att det ursprungliga verket 
förlorar sin identitet, utan förblir ”nästan samma sak”. Undergrupperna är alltså också 
”uttryck” för samma musikverk och inga nya verk har skapats. Några exempel på detta 
är transponeringar,14 versioner med ackompanjemang, arrangemang o.s.v. (Le Bœuf 
2003). 
 
4.3.1.1 Yttre och inre gränslinjer 
 
De gränser som är satta mellan entiteterna och som visas i figur 1 på s. 20 i uppsatsen är 
viktiga hjälpmedel för att kunna avgöra när två uttryck tillhör samma verk och när ett 
nytt verk tagit form. Dessa yttre gränser är inte alltid självklara och kan dessutom skilja 
från kultur till kultur (FRBR 1998, s. 16). FRBR-modellen gör det dock möjligt att finna 
en struktur, en ”bästa praxis” för att identifiera alla musikobjekt, vilket är till hjälp 
speciellt vid utformandet av uniforma titlar (Le Bœuf 2003).  
Le Bœuf diskuterar detta i sin artikel under rubriken ”Yttre gränslinjer” och gör även en 
sammanfattning, vilken visas i tabell 1 på följande sida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Begreppet definieras i nationalencyklopedin: ”Transponering (av transponera, av lat. transpo’no 
’överflytta’ ), förflyttning av ett musikstycke till en annan tonhöjd än den ursprungliga.” (Transponering 
1995, s. 388) 



 
 

27 
 

Tabell 1. Yttre gränslinjer för musikverk utifrån FRBR enligt Patrick Le Bœuf. 
 
Uttryck för samma musikverk (notation) Olika musikverk (och deras uttryck) 
Förkortad version Kadens 15 
Kondensation (nedskärning) Färdigställande av oavslutat verk 
Reviderad upplaga Parafras, omarbetning 
Utökad upplaga Variation (över tema) 
Arrangemang Harmoniering, sätta harmonier till en melodi 
Tillägg av stämmor  Fantasi 
Tillägg av ackompanjemang Parodi 
Transkription (avskrivning) Imitation 
 
Tabellen är utan tvekan till hjälp för att hålla i sär alla de olika musikbegreppen, men 
det finns även en viss tvetydighet. Vissa begrepp kan trots det vara svåra att särskilja 
och det kan ibland vara en tolkningsfråga vad som är ett uttryck och vad som är ett nytt 
verk. Exempelvis är det inte alltid självklart vad som är en parafras (omarbetning) och 
vad som är ett arrangemang (Le Bœuf 2003). 
 
Detta visar på att de i kapitel 4.2 diskuterade frågorna om hur mycket ett verk kan 
förändras och fortfarande vara samma verk i hög grad även gäller musikverk.  
Ett annat problem som kan belysa detta är vokalmusik. Ofta är det ingen tveksamhet om 
att nya verk uppstår om olika tonsättare komponerar musik till samma text eller libretto. 
Frågan är däremot om det innebär nya verk om en redan existerande sång ersätts med 
nya texter eller om de är ”uttryck” av samma verk?  
Här går åsikterna isär och det finns inga enkla svar (Le Bœuf 2003). 
  
När de yttre gränslinjerna är fastställda uppkommer frågan om det finns några inre 
gränslinjer inuti ett verk eller ett uttryck. Le Bœuf ställer frågan i två riktningar: 
Kan en del av ett verk även vara ett självständigt, distinkt verk? Och i så fall: 
Om vi kan dela upp ett verk i självständiga delar, kan vi då även föra samman flera 
självständiga verk till ett verk? (Le Bœuf 2003).  
I FRBR-rapporten ingår detta resonemang i en av ”byggklossarna”, nämligen relationer 
och ses som helhet-del relation. En självständig del av ett verk har ett distinkt namn och 
har ett värde oberoende av det övergripande verket (FRBR 1998, s. 69).  
Exempel på ett musikverk som dels kan ses som ett självständigt verk och som dels 
ingår i ett större verk är: 
Operan ”Siegfried” vilket är ett eget verk men också ingår i ”Nibelungens ring” av 
Wagner. 
Det kan finnas en viss tvekan om en sats i en symfoni kan ses som ett självständigt verk. 
Följande visar dock enligt Le Bœuf att det är möjligt: 
”Ode an die Freude” (”Ode to Joy”) som är den fjärde satsen i ”Symfoni nr 9” av 
Beethoven och som blivit EU:s hymn. Hymnen är ett verk men ingår även i symfonin 
som är det överordnade verket (Le Bœuf 2003). 

                                                 
15 Kadens har enligt Brodin två olika betydelser: ”1) Slutfall, melodisk eller harmonisk vändning, som 
åstadkommer vilopunkt eller avslutning.” (Brodin 1985, s. 122) ”2) Solokadens. Från det gamla, ännu i 
den italienska 1700-talsmusiken ofantligt omhuldade bruket att improvisationsartat utsmycka alla 
solostämmor (jfr *improvisation) härrör sig också bruket, att solisten i slutet av en aria eller 
solokonsertsats lämnades tillfälle att oackompanjerad ge en briljant uppvisning av sin virtuositet.” 
(Brodin 1985, s. 123) I tabell 1 definieras kadens med 2) Solokadens. 
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Exemplen visar på helhet-del relationen som beskrivits ovan. 
Det finns inte självklart en enighet i denna diskussion och det påverkar därmed bruket 
av de uniforma titlarna som har till syfte att hålla samman bl.a. musikverk. 
 
4.3.2 FRBR Listserv Archive 
 
FRBR Working Group har en diskussionslista dit intresserade kan vända sig för att ta 
del av tankegångar angående bl.a. entiteterna i Grupp 1: Produkten och även själva 
komma med synpunkter. Till denna lista finns också ett arkiv där de senaste inläggen är 
samlade. Vid läsning av denna upptäckte jag flera intressanta resonemang som tar upp 
Le Bœuf´s ovanstående analys av FRBR-modellen. För att ytterligare belysa 
”verkproblematiken” som nämnts ovan bedömer jag det värdefullt att förmedla några av 
dessa diskussioner. 
 
Marie-Louise Ayres vid National Library of Australia arbetar med projektet Music 
Australia och i det arbetet finns tankar på FRBR och dess användning. Ayres startade en 
diskussion angående vokalmusik och vad som är ett verk. Utgångspunkten är ”Waltzing 
Matilda” och det finns en textförfattare och två kompositörer. Ayres funderade bl.a. 
över följande frågor: 
Är texten och de två melodierna tre olika verk?  
Eller är de två melodierna i kombination med texten två olika verk?  
Eller blir det utifrån ovanstående resonemang sammanlagt fem olika verk?  
 
I så fall blir resultatet enligt Marie-Louise Ayres följande: 
W1 Waltzing Matilda  music  [Composer: Christina MacPherson] 
W2 Waltzing Matilda  music  [Composer: Marie Cowan] 
W3 Waltzing Matilda  lyric  [Lyricist: A.B Paterson] 
W4 Waltzing Matilda  music and lyric  [Composer: Christina MacPherson ; lyricist: 
A.B Paterson] 
W5 Waltzing Matilda  music and lyric  [Composer: Marie Cowan ; lyricist: A.B 
Paterson] 
Frågan är hur detta ska tolkas och utformas i katalogen. Den diskussion som följde visar 
att detta är intressant men svårt att lösa.  
 
Barbara Tillet vid Library of Congress i USA utgår från ”verkfamiljen”, d.v.s. de verk 
som är relaterade till varandra genom att de delar ett gemensamt innehåll (intellektuellt 
eller konstnärligt). Det finns även sammansatta kombinationer av verk där de olika 
delarna är självständiga verk. Detta belyses genom ovanstående exempel där text och 
musik kombinerats. Exemplet visar relationer mellan helhet-del och relationer mellan 
beståndsdelarna. Frågan är hur många relationer som ska visas i katalogen. Genom att 
hålla samman (collocate) ”verkfamiljen” ”Waltzing Matilda” skulle troligen en hel del 
användare bli hjälpta vid sökning, menar Tillet. Detta skulle också möjliggöra att olika 
”uttryck” av varje verk kunde hållas samman.  
 
Dan Matei vid Institutul de Memorie Culturala i Rumänien menar att analysen av fem 
distinkta verk i ovannämnda exempel är riktig. Föreningen av text och musik innebär att 
två nya verk, W4 och W5, har skapats. Han avslutar sitt resonemang med två slutsatser: 

1. Ett verk kan identifieras genom dess självständiga och intellektuella existens. 
2. Flera självständiga verk som slås samman bildar ett nytt verk. 

Dock lämnar han det öppet genom att avsluta med frågetecken. 
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Gunilla Jonsson vid Kungliga biblioteket i Stockholm är osäker på om det är lämpligt 
att två självständiga verk, d.v.s. en text och en melodi kombineras till ett nytt verk som i 
W4 och W5. Resultatet kan bli att det uppstår en otrolig mängd nya verk om man 
tillåter att ett nytt verk skapas varje gång två verk kombineras. Dock menar hon att det 
kan vara tänkbart.  
 
Janifer Gatenby vid OCLC i Nederländerna är tveksam till om sångtexter ska skiljas 
från sina melodier. De flesta sånger förekommer första gången med både text och 
melodi och verket består därmed av båda dessa delar. Om någon vid ett senare tillfälle 
komponerar en ny melodi till texten har ett nytt verk skapats. Gatenby anser även att en 
text inte är ett enskilt verk om det inte existerade självständigt innan det associerades 
med en specifik melodi.  
 
Patrick Le Bœuf finner att diskussionen visar på de generella problem som uppstår vid 
hantering av sammansatta verk och frågan som åter ställs är: Blir resultatet ett nytt 
”uttryck” av verket eller har ett nytt distinkt verk uppstått? Han menar att sammansatta 
verk bör ses som distinkta verk, men funderar även kring följande: Om en av delarna, 
exempelvis texten, förändras blir det då ett nytt uttryck av verket eller ett nytt verk?  
Han ger som exempel den engelska nationalhymnen ”God save the Queen”. Denna 
melodi har i USA en annan text och benämns ”America”. Hur bör detta hanteras? Enligt 
föregående insändare är detta två distinkta verk. Le Bœuf har dock mer frågor än svar 
på detta resonemang.  
 
Barbara Tillet påminner avslutningsvis om syftet med katalogen utifrån FRBR, 
nämligen att den ska möjliggöra för en användare att hitta, identifiera, välja och få tag 
på ett dokument. Det är viktigt med ett flexibelt och pragmatiskt tänkande (FRBR 
Listserv Archive 2003, s. 17-23). 
Ovanstående resonemang visar dock på att det inte finns en självklar, enkel lösning på 
de frågor Marie-Louise Ayres ställde. 
 
En annan diskussion väcktes av Göran Berntsson angående tolkningen av begreppet 
”verk” vid katalogisering av musik. Utgångspunkten är FRBR och ett exempel som ges 
där på verk, uttryck och manifestation. Som exempel på verk ges Bach´s ”Six suites for 
unaccompanied cello”. Berntsson menar att detta är sex verk och ställer frågan om det 
inte i stället vore bättre att i FRBR:s exempel utgå från Svit nr 1 som exempel på ett 
verk (FRBR 1998, s. 21). 
 
Patrick Le Bœuf anser att den uniforma titeln kan användas på två sätt vid 
katalogisering av musik. Antingen kan den användas på ett traditionellt sätt där 
verkbegreppet ses som en intellektuell produkt av en kompositör eller kan ”verk” 
innebära det övergripande innehållet i en specifik publikation. Mellan dessa två 
uniforma titlar finns en helhet-del relation. Le Bœuf ger som exempel varje enskild 
pianosonat som även kan betraktas som en del av en kompositörs samlade produktion 
av pianomusik. Samma helhet-del relation finns också i det exempel som Berntsson 
utgår ifrån, vilket enligt Le Bœuf innebär att dessa sex cellosviter kan ses som ett verk 
(FRBR Listserv Archive 2003, s. 58-60). 
Le Bœuf tolkar att det åtminstone finns fyra typer av ”musikverk” i FRBR-modellen, 
men alla överensstämmer troligen inte med vad vi vanligen ser som exempel på ”verk”.  
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Dessa exempel summeras och citeras delvis nedan:  
 

1. ”En distinkt, intellektuell eller konstnärlig skapelse”, exempelvis en sång av 
Schubert eller en symfonisk dikt av Richard Strauss. 

2. Ett verk som är sammansatt av flera självständiga verk, men fortfarande ses som 
”en distinkt, intellektuell eller konstnärlig skapelse”. Några exempel är 
”Beethovens 5:e symfoni” (består av fyra satser), Mozarts ”Pianosonat nr 15” 
(som består av två självständiga verk) och Wagners ”Nibelungens ring” 
(innehåller fyra självständiga operor).  

3. En samling av verk som kan ses som ett sorts ”megaverk”, exempelvis Bach´s 
Brandenburgkonserter eller Chopins Nocturnes. Dessa verk tillhör samma form 
eller genre. 

4. En samlad kollektion utgiven av en redaktör som leder till nya ”musikverk”, 
exempelvis ”Wonderful Christmas Carols” eller ”The 12 most beautiful adagios 
ever”. (Denna tradition menar Le Bœuf kan spåras ända till medeltiden då 
exempelvis polyfoniska mässor ”skapades” genom att satser fördes samman som 
inte ursprungligen hörde ihop och ett nytt ”verk” formades). 

(FRBR Listserv Archive 2003, s. 59) 
 
Denna tolkning är inte helt okontroversiell och speciellt punkterna 3 och 4 kan 
diskuteras. 
 
Några insändare debatterar sammansatta verk och tangerar denna diskussion, dock 
utifrån ljudinspelningar.  
Anthony Gordon menar att en samling med skilda verk, som exemplifieras i punkt 4 
ovan innehåller olika verk, men samlingen som helhet är inte ett verk. Han ser snarare 
samlingen som en manifestation, en utgåva, som kan förändras utifrån sammansättning 
och som getts en samlingstitel av en redaktör (FRBR Listserv Archive 2003, s. 92-94). 
 
4.3.3 Bibliografiska entiteter 
 
Sherry L. Vellucci utgår liksom Smiraglia från ”bibliografiska entiteter”, vilka består av 
två egenskaper, dels den intellektuella egenskapen, exempelvis ”verket” och dels den 
fysiska egenskapen, exempelvis det enskilda exemplaret. Det finns en stor 
överensstämmelse med FRBR:s uppdelning i entiteter vilka antingen är abstrakta eller 
fysiska. 
Som nämnts ovan kan delar av ett musikverk publiceras separat och ses som 
självständiga verk. Nya verk kan uppstå ur befintliga verk och ett verk kan förekomma i 
olika arrangemang, exempelvis i ett orkesterarrangemang eller i ett körarrangemang. 
Det abstrakta verket och det fysiska exemplaret kan relateras till varandra och ett verk 
kan även förekomma i många olika format. Eftersom de bibliografiska entiteterna 
därmed kan relateras till varandra anser Vellucci att detta bör tydliggöras för användare 
av kataloger vid musikbibliotek (Vellucci 1998, s. 214).  
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Vellucci har i en studie kommit fram till att sex kategorier av relationer existerar bland 
musikmaterial. Dessa relationer är:  
 

1. Helhet-del relationen d.v.s. mellan ett verk och en del av verket. 
2. Härledda (besläktade) relationer, exempelvis mellan ett originalverk och olika 

versioner av verket.  
3. Relationer med tillbehör, till exempel mellan ett musikverk och kompletterande 

material som hör till. 
4. Ekvivalensrelationer finns till exempel mellan likadana kopior av samma 

manifestation av ett verk. 
5. Relation som bygger på sekvenser, d.v.s. exemplar eller verk som föregår eller 

följer efter varandra i en kronologisk ordning. 
6. Beskrivande relationer existerar mellan till exempel ett verk och en utvärdering 

av det verket i form av kommentarer, analyser etc. 
 

En betydelsefull slutsats i Velluccis studie är att 97 % av alla musikmaterial visade 
någon form av relation till en annan entitet (Vellucci 1998, s. 216-217).  
De bibliografiska relationerna visas i katalogen med hjälp av länkar. Dessa länkar fyller 
två funktioner enligt Vellucci: dels identifieras den relation som förekommer mellan två 
entiteter, till exempel helhet-del och dels är det en länk mellan de relaterade entiteternas 
bibliografiska poster. I nu gällande kataloger är det inte självklart att båda dessa 
funktioner finns. Många visar på ett samband men identifierar inte typen av relation.  
Vellucci belyser detta med följande exempel: 
 
Verdi, Giuseppe, 1813-1901. Marcia Trionfale 

Se 
Verdi, Giuseppe, 1813-1901. Aida. Marcia Trionfale 
 
Denna se-hänvisning länkar Marcia Trionfale till Aida men visar inte relationen på ett 
tydligt sätt, d.v.s. att Marcia Trionfale är ett utdrag ur operan Aida. Det måste 
användaren själv ha kunskap om samt även vara insatt i hur uniforma titlar fungerar. 
Detta är inte självklart för alla användare. Med datorernas hjälp förbättras dock hela 
tiden möjligheterna att skapa automatiska länkar som även identifierar de relaterade 
posterna för användarna (Vellucci 1998, s. 218-219). 
 
Den diskussion som förs kring relationer och hur dessa kan identifieras och länkas i 
katalogposten visar på katalogiseringsreglernas betydelse. Det är även angeläget att 
reglerna definierar på vilken nivå entiteterna ska beskrivas. Vellucci hänvisar här till de 
tidigare beskrivna FRBR-nivåerna: verk, uttryck, manifestation och exemplar (Vellucci 
1998, s. 222). Anglo-American cataloguing rules, som är de regler KRS bygger på, 
beskriver det fysiska exemplaret. Bland olika katalogiseringskommittéer finns ett 
intresse för FRBR:s nivåer och i framtiden kan det bli aktuellt med en katalog som utgår 
från det abstrakta verket i stället för en beskrivning av det fysiska exemplaret. Vellucci 
anser att en verkbaserad katalog inte skulle bli en lika stor förändring för katalogisatörer 
av musik som för dem som katalogiserar andra typer av material, eftersom det finns en 
stor erfarenhet av att katalogisera musikverk (Vellucci 1998, s. 224).  
Även Smiraglia noterar att endast det fysiska exemplaret använts vid återvinning och att 
”verk” ansetts alltför abstrakt och svårt att definiera. Ny forskning pekar emellertid på 
”verkets” betydelse för framtida informationslagring och återvinning (Smiraglia 2002,  
s. 748). 
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Den verkteori som Smiraglia formulerade i uppsatsens kapitel 4.2 tillämpar han även på 
musik: 
”A musical work is a signifying, concrete set of ideational conceptions that find 
realization through symbolic and sonic expression.” 
 
För att beskriva hur ett musikverk fungerar i samhället jämför Smiraglia med hur tecken 
fungerar i ett språk. På samma sätt som ett språk förändras med tiden förändras även 
musikverk beroende på hur det uppfattas av dem som spelar det eller lyssnar till det. 
Han anser även att ett musikverk kan jämställas med en symbol. Det ändras och får med 
tiden en ny mening när det införlivas i en kultur. Det beror på att nya fraser och ljud 
efter hand införlivas vid framförandet av musikverket och därmed utvecklas innehållet i 
samspel med dem som lyssnar. När ett musikverk införlivas i en kulturs tradition är det 
troligt att besläktade verk uppstår, till exempel olika utgåvor, tillägg, utdrag etc. Vissa 
musikverk kan även förändras så pass mycket att nya verk uppstår, exempelvis vid 
omarbetningar. Smiraglia påpekar att ju populärare ett musikverk är desto troligare att 
många besläktade och förändrade verk uppstår ur det (Smiraglia 2002, s. 760-761). 
  
4.3.4 Regelverket för uniforma titlar utifrån KRS  
 
Den uniforma titeln är det redskap som används för att hålla samman olika utgåvor av 
ett verk. I Sverige brukas den vid exempelvis anonyma verk, religionsurkunder, lagar, 
liturgiska verk och musikverk. Hur de uniforma titlarna ska utformas regleras i KRS 
kapitel 25. 
 
I regel 25.1A. beskrivs användningen av de uniforma titlarna: 
 

Uniforma titlar gör det möjligt att sammanföra alla kataloguppslag för ett verk när detta 
förekommer i olika versioner (t ex utgåvor, översättningar) med olika titlar. Det gör det 
också möjligt att identifiera ett verk när den titel under vilken verket är känt avviker från 
huvudtiteln på det objekt som katalogiseras. (KRS 1990, s. 410)  
 

Uniforma titlar för musikverk har använts under hela 1900-talet, men det var först i 
1985 års revision av Anglo-American cataloguing rules (AACR2) som användningen 
blev allmänt erkänd och bekräftad i reglerna. De uniforma titlarna brukas för att 
identifiera, hålla samman och särskilja olika musikverk. Detta behov har uppstått 
eftersom det vid katalogisering av musik förekommer många manifestationer med 
varierande titelsidor (Smiraglia 1989, s. 97-98).  
 
Reglerna 25.25.-25.35. i KRS hanterar uniforma titlar för musikverk och är användbara 
både för musiktryck och för ljudinspelningar. Anledningen till att det är lämpligt att 
hålla samman musikverk är som nämnts i kapitel 1.5 i uppsatsen att musik är ett språk 
som kan förstås av alla. Bibliotekens notsamlingar är i och med det internationellt 
sammansatta, eftersom noter utgivna i ett land kan spelas av en person som bor i ett 
annat land.  
Däremot varierar titlarna på musikverken från land till land och på olika utgåvor. Några 
titlar är exempelvis generella och några titlar är epitet, vilket gör det svårt för en 
användare av katalogen att känna igen alla benämningar och hitta olika manifestationer 
av ett musikverk (Myers 1995, s. 270).  
Därmed är den uniforma titeln en förutsättning för att alla utgåvor av ett verk hålls 
samman. 
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Utformandet av en uniform titel är emellertid relativt komplicerat och det krävs goda 
kunskaper i katalogisering samt kännedom om musikbegrepp. Reglerna i KRS är dock i 
hög grad genomarbetade och ger en god vägledning.  
 
I regel * 25.26BS. definieras musikverk som termen används i 25.26-25.35.:16 
 

1) ett verk som utgör en enhet, avsedd att framföras som en helhet 
2) en grupp verk med gemensam titel (inte nödvändigtvis avsedda att framföras som en 
helhet) 
3) en grupp verk med ett enda opusnummer. 
(KRS 1990, s. 423) 

 
Regel 25.27. har rubriken ”Val av titel”, vilket är det första beslutet att fatta vid 
utformning av uniform titel, och man utgår från kompositörens originaltitel. Det finns 
två olika typer av titlar att välja mellan, dels form/genre-benämningar (opregnanta titlar) 
och dels pregnanta titlar. 
En form/genre-benämning är en titel som utgår från den musikaliska formen eller 
genren, men det kan även vara en generell term. Dessa titlar används av ett flertal 
kompositörer, exempelvis symfoni, sonat, konsert, mässa, kantat etc.  
En pregnant titel är alla övriga titlar, d.v.s. en titel som är unik för det verket, till 
exempel ”Die Zauberflöte” (”Trollflöjten”). 
 
Om ett musikverk har en pregnant titel så används originalspråket om det är svenska, 
danska, norska, engelska, tyska, franska, italienska eller latin. Förekommer andra språk 
väljs en svensk titel som är ”vedertagen”, vilket underlättar för en användare. För att 
kontrollera om en titel är vedertagen (etablerad) hänvisas i KRS till Sohlmans 
musiklexikon. Om musikverket inte nämns i Sohlmans är det möjligt att använda sig av 
annan lämplig referenslitteratur eller eventuella svenska utgåvor av verket (KRS 1990, 
s. 423-424).  
En uniform titel skrivs enligt regeltexten inom klammer och placeras mellan 
sökelementet och objektets egen titel.  
 
Nedan visas ”Trollflöjten” av Mozart som exempel på hur en pregnant titel utformas:  
 
Mozart, Wolfgang Amadeus 
[Die Zauberflöte] 
Trollflöjten 
 
Musikverk med en form/genre-benämning som titel är mer invecklad att utforma än en 
pregnant titel. Anledningen är att dessa generella titlar måste skiljas åt med specifika 
tillägg i den uniforma titeln. 
Allra först bestäms det inledande titelelementet, exempelvis symfoni, och detta skrivs 
på svenska (KRS 1990, s. 427). Därefter används regel 25.30. för att lägga till de 
särskiljande tilläggen som också skrivs på svenska.  
 
 
 

                                                 
16 Det kan noteras att det i KRS på s. 423 uppstått ett feltryck vid regel * 25.26BS. där det står 
”…används i 25.26-25.36…”. Regel 25.36 finns inte i KRS utan det ska stå 25.26-25.35. 
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Dessa tillägg är: 
1. Besättning. Det innebär hur verket ursprungligen var tänkt att framföras, till 

exempel med damkör, violin, piano, flöjt, stråkar, brass etc. 
2. Nummer. Dessa kan vara dels ordningsnummer och dels opusnummer, 

exempelvis Symfoni, nr 5, op. 15. En tematisk förteckning är en speciell 
kompositörs numrerade verkförteckning och kan också anges här t.ex. K 453 
som är Mozarts verkförteckning. 

3. Tonart. Här anges tonarten för verk som komponerats före 1900-talet. 
4. Övriga uppgifter som identifierar ett verk, exempelvis ett epitet (smeknamn): 

”Månskenssonaten”. 
(KRS 1990, s. 428-437) 
 
Här följer ett exempel på hur musikverket ”Klaviersonate cis-moll opus 27 Nr. 2” av 
Beethoven skrivs med form/genre-benämning: 
 
Beethoven, Ludwig van 
[Sonat, piano, nr 14, op. 27:2, ciss-moll, ”Månskenssonaten”] 
Klaviersonate cis-moll opus 27 Nr. 2 
(Berntsson 2003, s. 29)  
 
Genom den uniforma titeln blir detta exemplar av ”Månskenssonaten” identifierat och 
placerat bland de övriga exemplaren av detta verk, som en del av alla variationer i 
katalogen. Det blir samtidigt skiljt från andra distinkta verk. 
 
Det finns även möjligheter att göra ytterligare tillägg i den uniforma titeln som kan vara 
bra för en användare att känna till. Dessa tillägg kan vara arrangemang eller urval och 
de skrivs efter övriga element, exempelvis [Le corsaire; arr.] (KRS 1990, s. 445-446). 
Om en del av ett musikverk utges separat anges hela den uniforma titeln för verket, följd 
av delens titel eller benämning, till exempel [Aida. Celeste Aida] (KRS 1990, s. 439). 
 
Ett viktigt hjälpmedel vid katalogisering av musikverk är en förteckning över uniforma 
titlar som utarbetats i samarbete mellan Statens musikbibliotek och Bibliotekstjänst.17 

 
5. Katalogisering 
 
Katalogisering är en del av den bibliografiska kontrollen vars syfte är 
dokumentåtervinning.  
Svenonius anser att en konsekvent dokumentbeskrivning är en förutsättning vid 
återvinning av information. Enligt Svenonius finns det främst finns två kriterier för att 
beskrivningen ska vara trovärdig. Dels ska beskrivningen komma från en specificerad 
källa och dels ska informationen på den källan kopieras. Detta gäller dock inte stor och 
liten bokstav samt interpunktion. Dessa kriterier är en förutsättning för att olika 
katalogisatörer ska kunna utforma så likvärdiga katalogposter som möjligt (Svenonius 
2001, s. 71). Det är emellertid viktigt att vara medveten om att all information på 
exempelvis titelsidan inte är intressant och dessutom kan uppgifter på skilda titelsidor 
presenteras i olika ordning. Det är nödvändigt att med reglerna som grund även utgå 
från vad som är lämpligt för användarna (Svenonius 2001, s. 74).  

                                                 
17 Uniforma titlar för musik enligt KRS: auktoritetsregister. 
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Katalogisering är en process som består av följande moment: beskrivning av dokument, 
val av ingångar, d.v.s. sökmöjligheter samt utformning av sökelement. Dessa 
beskrivningar utgör katalogposterna i katalogen. 
 
1. Beskrivning 
Vid beskrivning av dokument utgår katalogisatören från gemensamt överenskomna 
element. Dessa element är titel och upphov, medie- eller publikationstypsspecifika 
uppgifter, upplaga, utgivning, fysisk beskrivning, serie, anmärkningar och 
standardnummer och för dess utformning används katalogiseringsregler. Detta innebär 
att utgångspunkten för beskrivningen är dokumentens egna uppgifter. Olika medietyper 
har sina specifika regler som kompletterar de allmänna reglerna. Varje katalogpost 
innehåller därmed information som skiljer det från de övriga katalogposterna i 
samlingen (Taylor 2000, s. 18). 
 
2. Val av ingångar18 
När beskrivningen är gjord väljs ingångar (sökmöjligheter) till dokumenten och även 
dessa val utgår från katalogiseringsreglerna. Ingången utgörs av ett namn på exempelvis 
en person eller institution, men det kan även vara en titel. Dessa uppgifter återfinns i 
katalogposten och primärkällan är utgångspunkten. Ingångar finns i två varianter, dels 
ett huvuduppslag19 som dokumentet i första hand associeras med och dels biuppslag20 
som kan ses som kompletteringar till huvuduppslaget, eftersom de ger ökade 
möjligheter att finna dokumenten (Taylor 2000, s. 19).  
 
3. Sökelement21 
Utformningen av sökelementen, d.v.s. oftast ett namn eller en titel, görs efter 
överenskomna regler så att katalogposterna blir åtkomliga i katalogen och detta utförs 
både för huvuduppslaget och biuppslagen. Det finns exempelvis föreskrifter för hur 
personnamn ska behandlas. Det kan gälla stavningar, prefix, pseudonymer och personer 
som skriver under flera namn, vilket kan vålla vissa svårigheter för användarna att 
kunna hantera. Ofta finns dock hänvisningar till det namn som är aktuellt, exempelvis 
till en pseudonym (Taylor 2000, s. 201). 
 
Syftet med en katalog och därmed även med katalogisering är som nämnts utifrån 
Cutters regler för att göra det möjligt för en person att finna ett dokument där författare, 
titel eller ämne är känt. Syftet är även att en person får en överblick av en specifik 
samling dokument med exempelvis böcker, fonogram eller musiktryck samt att 
bibliotekspersonal assisterar vid valet av ett dokument.  
För de olika medierna finns kompletterande regler, vilket kommer att framgå vid nästa 
kapitel, ”Regelverket för musiktryck utifrån KRS”. 
 
 
 

                                                 
18 ”Ingång (access point). Namn, term, kod osv under vilken en katalogpost kan sökas och identifieras.” 
(KRS 1990, s. 509) 
19 ”Huvuduppslag (main entry). Det fullständiga uppslaget för ett objekt presenterat i den form i vilken 
det ska identifieras och citeras.” (KRS 1990, s. 508) 
20 ”Biuppslag (added entry). Uppslag i en katalog som presenterar ett objekt under annat sökelement än 
huvuduppslaget; ett andra uppslag.” (KRS 1990, s. 506) 
21 ”Sökelement (heading). Namn, ord eller fras, placerad som rubrik i ett uppslag för att åstadkomma en 
ingång i katalogen.” (KRS 1990, s. 514) 
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5.1 Regelverket för musiktryck utifrån KRS   
  
Detta kapitel i uppsatsen kommer att beskriva regelverket för musiktryck och det 
följande kapitlet beskriver de eventuella svårigheter som kan uppstå. Den huvudsakliga 
utgångspunkten i KRS är dess kapitel 5, ”Musikalier” och kapitel 21, ”Val av 
ingångar”. De uniforma titlarnas utformning har redan beskrivits och berörs inte här. 
Det har nämnts att katalogiseringsreglerna utgår från katalogisering av böcker, vilket 
kan medföra problem vid katalogisering av andra media. Genom ISBD-projektet, som 
är införlivat i reglerna har dock möjligheterna förbättrats. ISBD-projektet utgår från 
beskrivning av det enskilda dokumentet (objektet) och dess specifika uppgifter. 
Svenonius visar på skillnaden mellan beskrivning av dokument och beskrivning av 
verk. ”Dokumentspråket” innebär beskrivning av bäraren av informationen medan  
”verkspråket” beskriver själva informationen. Svenonius menar att dokumentspråket 
alltid kommer att vara underordnat verkspråket (Svenonius 2001, s. 126).  
 
Varje medietyp har en källa som föredras framför andra källor vid beskrivning av 
dokumenten, nämligen den så kallade ”primärkällan”. 
 
I regel 5.0B1. anges primärkällan för musik tryck: 
 

Primärkällan för musiktryck är titelsidan eller, om titelsida saknas, dess ersättning (se 
2.0B1). Om titelsidan innehåller en uppräkning av titlar inklusive den som katalogiseringen 
avser, används som primärkälla antingen denna titelsida, omslaget eller rubriktiteln 22 
beroende på vilken av dessa som lämnar de fullständigaste uppgifterna. 
Om uppgifterna inte kan erhållas från primärkällan, hämtas de från följande källor (i 
angiven prioritetsordning):  
 

rubriktitel 
omslag 
kolofon23 
förtitelblad, titelbladets baksida 
övriga källor  
(KRS 1990, s. 131) 

 
 
Beskrivningen delas in i åtta avsnitt, vilka här redovisas kortfattat:  
 

1. Titel och upphov. Primärkällan används som utgångspunkt för uppgifterna. Här 
beskrivs huvudtitel, parallelltitlar, övrig titelinforma tion samt upphovsuppgifter. 
Det är tydligt att kapitel 1 i KRS används analogt och för flera av uppgifterna 
hänvisas till de allmänna reglerna. Det kan nämnas att en ”allmän medieterm” 
läggs till efter huvudtiteln och skrivs inom klammer. Det visas på följ ande sätt: 
[Musiktryck]. 

2. Upplaga. För detta avsnitt kan uppgifterna hämtas från ett flertal källor: 
primärkälla, rubriktitel, omslag, kolofon, förtitelblad och titelbladets baksida. 
Här anges bl.a. upplageuppgifter och upplagespecifika upphovsuppgifter. Det 
kan noteras att i detta avsnitt anges även ”sättning”, vilket innebär uppgifter om 
röstläge i sångnoter. 

                                                 
22 ”Rubriktitel (caption title). Titel på ett verk placerad som rubrik på textens (i musikalier nottextens) 
första sida.” (KRS 1990, s. 513) 
23 ”Kolofon (colophon). Slutskrift i objekt som anger en eller flera av följande uppgifter: titel, författare, 
utgivare, tryckare, utgivnings- eller tryckår; kan innehålla annan information.” (KRS 1990, s. 509) 
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3. Musikalietypsspecifika uppgifter. Detta avsnitt används endast för att skilja 
mellan utgåvor som är identiska och primärkällan är utgångspunkten. 

4. Utgivning, distribution etc. Här är ett antal källor godkända: primärkälla, 
rubriktitel, omslag, kolofon, förtitelblad, titelbladets baksida och nottextens 
första sida. På denna plats anges förlagsort, namn på förlag och utgivningstid. 

5. Fysisk beskrivning. I detta avsnitt kan beskrivningen hämtas från valfri källa. 
Här redovisas ”specifik medieterm”, vilket förutsätter god kännedom om 
musiktermer. Exempel på ”specifika medietermer” är olika sorters partitur. Vad 
som för övrigt beskrivs i avsnittet är stämmor, illustrationer, mått och bilagor. 
Uppgifterna kompletteras med pagineringsuppgifter eller uppgifter om volymer.  

6. Serie. Föreskrivna källor för serie är seriens titelsida, rubriktitel, omslag, 
kolofon, förtitelblad och titelbladets baksida. På denna plats återges uppgifter 
om typ av serie, som exempelvis specifika orgelnoter tillhör: (Early English 
church music ; 7). 

7. Anmärkningar. I detta avsnitt kan valfria källor användas. Det är ett relativt 
omfattande avsnitt, där ett antal uppgifter kan ingå. De första uppgifterna som 
anges är alltid editionsnummer24 och plåtnummer.25 Några exempel på andra 
uppgifter som kan förekomma här är: form/genre och besättning (t.ex. opera i 
två akter), text, d.v.s. vilket språk texten är på, bilagor, målgrupp samt innehåll 
(t.ex. om objektet innehåller flera verk med olika titlar skrivs dessa ut). 

8. Standardnummer och anskaffningsvillkor. Även för detta avsnitt är källan valfri 
och här redovisas det internationella standardnumret (KRS 1990, s. 131-150). 

Standardnumret för böcker är (ISBN), International standard book number. För musik 
finns ett motsvarande nummer, nämligen (ISMN), International standard music number 
(Berntsson 2003, s. 45-46). 
 
När ovanstående moment utförts väljs ingångar (sökmöjligheter) som möjliggör att den 
bibliografiska beskrivningen kan återfinnas i katalogen. Reglerna för dessa val finns i 
KRS kapitel 21 och där finns anvisningar för val av huvuduppslag och biuppslag (KRS 
1990, s. 305). Det är via huvuduppslaget som dokumentet främst påträffas och därför är 
detta val viktigt. Vid de allmänna reglerna i kapitlets början definieras tre typer av 
huvuduppslag: 
 
21.1A. Personlig upphovsman som huvuduppslag. 
21.1B. Institution som huvuduppslag. 
21.1C. Titel som huvuduppslag. 
I regel 21.1A. preciseras: ”Personlig upphovsman är den person som är huvudsakligen 
ansvarig för det intellektuella eller konstnärliga innehållet i ett verk.” I denna definition 
är kompositörer av musik inbegripna (KRS 1990, s. 306-308). 
 
 
 
 

                                                 
24 ”Editionsnummer (publishers´ number). Musikterm. Ett nummer, åsatt av förläggaren, som uppträder 
på titelsidan, omslaget och/eller första notsidan i musiktryck, men inte på varje notsida. Numret kan 
inbegripa initialer eller annan förkortning eller utskriven förlagsbeteckning t.ex. Edition Peters Nr. 
8444).” (KRS 1990, s. 507) 
25 ”Plåtnummer (plate number). Musikterm. Ett nummer åsatt av förläggaren som uppträder, vanligen 
nederst, på varje notsida i ett musiktryck och även kan förekomma på titelsidan. Numret kan inbegripa 
initialer etc.” (KRS 1990, s. 512) 
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För musikverk finns specifika regler i KRS vid 21.18.-21.22.  
Några belysande exempel kan nämnas: 
 
21.18B. Arrangemang, transkriptioner26 etc 
Dessa förändringar är inte så stora att ett nytt verk har uppstått och därmed blir 
sökelementet för kompositören huvuduppslag. Är kompositören okänd blir titeln 
huvuduppslag. 
21.18C. Omarbetningar 
Exempel är en fri transkription, en parafras, variationer över ett tema.  
Dessa förändringar är så pass stora att ett nytt verk uppstått och därmed blir den som 
gjort omarbetningen huvuduppslag. Är den som gjort omarbetningen okänd blir titeln 
huvuduppslag. 
21.19A. Musikverk med text 
Några exempel som nämns är en sång, opera, musical, vilka får sökelementet för 
kompositören till huvuduppslag.  
21.21A. Tillagda ackompanjemang etc  
Ett verk där ackompanjemang eller stämmor lagts till har inte blivit ett nytt verk och 
därmed blir sökelementet för originalet huvuduppslag (KRS 1990, s. 329-332). 
 
Ovan nämnda regler berör det som diskuteras i kapitel 4.3.1.1 och bekräftar 
uppdelningen i tabell 1 på s. 27 i uppsatsen. Patrick Le Bœuf sammanfattar i tabellen 
yttre gränslinjer för musikverk utifrån FRBR och där nämns många av musikbegreppen 
i ovan nämnda regler. Till exempel visas i tabell 1 att arrangemang, transkriptioner och 
ackompanjemang inte ses som nya verk medan däremot de olika formerna av 
omarbetningar, i likhet med reglerna ovan, anses vara nya verk. 
 
För att öka möjligheterna att finna ett dokument utformas även biuppslag, vilket också 
regleras i kapitel 21.  
Det kan även nämnas att utformningen av sökelementen regleras i KRS kapitel 22-24. 
Utgångspunkten för dessa regler är att personnamn, geografiska namn och 
institutionsnamn ska skrivas på ett enhetligt sätt i alla kataloger för att underlätta 
sökning och därmed förbättra återvinning. 
 
Exempel på en katalogpost med utgångspunkt från musiktryck:  
 
Mozart, Wolfgang Amadeus 
[Sång, röst, piano. Urval] 
Lieder für Gesang und Klavier [Musiktryck] / Wolfgang Amadeus Mozart ; 
herausgegeben von Hans Joachim Moser. – Ausg. für hohe Stimme. –  
Frankfurt : Peters, cop. 1956. – 120 s. 
   Ed.nr: Edition Peters 4699 a. – Pl.nr: 11774. – För hög röst och piano 
(Berntsson 2003, s. 55) 
 
 
 
 
 
                                                 
26 ”Transkription (transcription). 2. Musikterm. Överföring från ett notationssätt till ett annat (t ex från 
tabulatur till vanlig notskrift).” (KRS 1990, s. 515) 
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5.2 Svårigheter vid katalogisering av musiktryck  
 
Det finns ett antal svårigheter som kan uppkomma vid katalogisering av musiktryck 
beroende på reglernas utgångspunkt i katalogisering av böcker och dess specifika 
egenskaper. Den redovisning som följer pekar på några av de vanligaste problemen, 
men är inte uttömmande. 
 
Primärkällan:  
Primärkällan för musiktryck är titelsidan. En genomläsning av regel 5.0B1. som 
citerades ovan visar dock att valet av primärkälla inte är självklart och det hänvisas till 
ett antal ersättningar om titelsidan saknas. Detta kan försvåra katalogiseringen. 
Svenonius anser att det kan vara en fara att behandla flera källor som en enhetlig källa, 
eftersom exempelvis en titel kan skrivas på olika sätt på de olika källorna (Svenonius 
2001, s. 72-73). 
Det är relativt vanligt att det inte finns en titelsidan på musiktryck och Brian Redfern 
ger som förklaring att traditionen att använda titelsida inte är lika självklar bland 
musikförläggare som bland bokförläggare. Musiktryck förses i stället med ett 
pappersomslag utan titelsida, vilket medför att betydelsefulla uppgifter kan vara svåra 
att finna. Dessa uppgifter får istället sökas på omslaget eller på den första sidan av 
partituret. Redfern påpekar att det är viktigt att vara vaksam vid katalogisering av 
partitur och alltid kontrollera uppgifterna i tillförlitliga källor (Redfern 1979, s. 19).  
 
Även om det finns en titelsida kan viktig information ha utelämnats. Detta var dock 
vanligare vid tidigare utgivningar. Det finns emellertid uppgifter som är betydelsefulla 
för en användare att få kännedom om och som ibland av oförklarliga skäl har 
utelämnats. Exempel på detta är när partitur har arrangerats fö r specifika instrument.  
Andra betydelsefulla uppgifter som kan saknas på titelsidan är ordningsnummer, 
opusnummer och tematiskt katalognummer. Dessa nummer är viktiga för att identifiera 
ett musikstycke och speciellt opusnumret ska tas med i katalogposten även om det inte 
nämns på titelsidan (Redfern 1979, s. 23-25). 
 
Musikförläggare använder sig ibland av en titelsida som kallas ”passepartout”. Det 
innebär att flera verk skrivs på titelsidan till ett partitur och den titel som är aktuell 
stryks under. Denna typ av titelsida används troligen för att göra reklam för andra 
publikationer av kompositören och Redfern poängterar åter vikten av att vara 
uppmärksam och inte exakt återge de uppgifter som nämns på titelsidan (Redfern 1979, 
s. 22). 
Ibland kan en titel vara ett smeknamn som underlättar för användarna att identifiera 
musikstycken och som dessutom skiftar från land till land. Det kan vara lockande att 
använda exempelvis ”Månskenssonaten” som titel, men utgångspunkten är det 
ursprungliga namnet. För att underlätta sökning används hänvisning från det populära 
namnet till originalnamnet (Redfern 1979, s. 26).  
 
Upphov: 
Författares och kompositörers namn kan ge problem när dessa ska utformas som 
sökelement. Utländska namn förekommer ofta med tanke på musikens internationella 
karaktär och Redfern konstaterar att de flesta kompositörer dessutom inte kommer från 
den engelskspråkiga världen (Redfern 1979, s. 17). Dessa problem har dock 
uppmärksammats och de regler som finns i kapitel 22 i KRS ger bra lösningar på hur 
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sökelementen ska utformas. Dessutom finns många kompositörers verk i bibliotekets 
samlingar och därmed i katalogen, vilket innebär att sökelement redan utformats. 
Myers pekar på att svårigheter kan förekomma när det finns flera ansvariga 
upphovsmän. Ett flertal namn kan nämnas på musikverket och det framgår inte alltid 
tydligt vem som är ansvarig för texten, vem som är kompositören och vem som har 
arrangerat verket. Ett begrepp som kan beröras i detta sammanhang är libretto, vilket är 
texten till ett musikverk, till exempel en opera. Librettot är oftast skrivet av någon 
annan än kompositören (Myers 1995, s. 271). 
En notering i KRS anger följande regler för libretto: ”Ett libretto får till huvuduppslag 
tillämpligt sökelement för musikverket. Gör biuppslag på sökelementet för librettisten.” 
Det innebär att sökelementet för kompositören blir huvuduppslag, medan sökelementet 
för librettisten endast blir biuppslag (KRS 1990, s. 339). 
 
Språk:  
Eftersom samlingen av musiktryck i bibliotek är av världsomfattande natur förekommer 
musiktryck som förvärvats från olika länder. Noterna är desamma oavsett land, men 
titelsidorna kan variera på ett flertal olika språk. Detta problem löses med den tidigare 
beskrivna uniforma titeln som håller samman olika utgåvor av ett verk. Det förekommer 
även titelsidor med annan skriftart än latinsk, vilket innebär att translitterering av 
uppgifterna är nödvändigt. Detta sker med hjälp av translittereringsscheman. Ett annat 
vanligt förekommande problem är att namnen på tonarterna varierar i de olika 
europeiska länderna. Detta är dock ett relativt enkelt problem som kan lösas genom att 
katalogisatören tittar i partituret och där kontrollerar tonarten (Redfern 1979, s. 20-21).  
Myers påpekar att musikterminologin kan vålla bekymmer och exemplifierar med namn 
på instrument. I Italien betyder till exempel tromba trumpet och inte trombon (Myers 
1995, s. 271). 
 
Utgåvor: 
E.T. Bryant anser att olika utgåvor kan innebära svårigheter vid katalogisering och ger 
som ett exempel utdrag (excerpt). Det är betydligt vanligare att utdrag ur ett större 
musikverk publiceras separat än att delar av litterära verk ges ut fristående. Användare 
frågar sällan om en speciell del i en bok, men musiker använder ofta en del av ett större 
verk till exempel en aria ur ”Madame Butterfly”. 
Ett annat exempel är arrangemang. Ett musikverk, till exempel en symfoni av 
Beethoven kan arrangeras för olika instrument och ges ut i olika utgåvor. Musikverk 
kan även ges ut i förenklade versioner som antingen är anpassade för barn eller för 
vuxna. Detta kan innebära en mängd olika utgåvor för olika musikverk (Bryant 1985,  
s. 158).  
Den bästa lösningen på dessa svårigheter är att hålla samman de olika utgåvorna av ett 
musikverk genom uniform titel, även om en uniform titel som tidigare nämnts, i sig är 
relativt komplicerad. 
 
Utgivningstid:  
Bestämning av utgivningstid kan vara problematiskt vid katalogisering av musiktryck. 
Mycket av den musik som publiceras saknar både utgivningsår och tillverkningstid. En 
förklaring till detta kan vara den stora mängd musikmaterial som publiceras vilket gör 
det omöjligt att datera alla musiktryck exakt. För att få tag på årtal kan andra källor 
användas till exempel tematiska kataloger. Om årtal saknas kan copyrightår anges i 
stället (Redfern 1979, s. 75). 
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Fysisk beskrivning: 
Den fysiska beskrivningen innebär som nämnts tidigare att en god kännedom om 
musiktermer är nödvändig. I KRS anges ett antal olika partitur som är viktiga att hålla 
isär exempelvis studiepartitur, dirigentstämma, körpartitur (”specifik medieterm”). 
Musikmaterial kan även bestå av flera volymer. Ett musikverk till exempel för en 
orkester består ofta av ett antal stämmor för olika instrument. Dessa stämmor publiceras 
separat (KRS 1990, s. 142-143). Detta bidrar till att det är dels många musiktermer att 
hålla isär samt dels ett omfattande material som praktiskt ska hanteras, vilket kan 
innebära vissa svårigheter. 
  

6. Empirisk undersökning  
 
6.1 Institutionerna 
 
6.1.1 Statens musikbibliotek (SMB)  
 
Statens musikbibliotek grundades 1771 och fick då namnet Kungliga Musikaliska 
akademiens bibliotek. SMB är en av de institutioner som från 1981 ingår i Statens 
musiksamlingar. Övriga institutioner är Musikmuseet och Svenskt visarkiv. Namnet 
Statens musikbibliotek fick det 1996. 
SMB är beläget i Stockholm och är ett av de största forskningsbiblioteken i Europa, 
med ett stort inflytande inom svenskt musikliv. Biblioteket har flera samlingar av äldre 
tryck och musikhandskrifter och bland dessa finns åtskilliga svenska tonsättares 
originalmanuskript. Här finns även notutgåvor av kritiskt-vetenskaplig karaktär samt 
musikvetenskaplig litteratur. 
SMB är även ett musikbibliotek för allmänheten som erbjuder utlåning av noter i alla 
besättningar och genrer. Det är också möjligt att låna kompletta orkesterverk, 
musiklitteratur och videokassetter (Statens musikbibliotek 2004).  
 
6.1.2 Bibliotekstjänst (BTJ) 
 
Bibliotekstjänst (BTJ) är ett företag i koncernen BTJ-gruppen, vars verksamhetsområde 
är informationstjänster och medieprodukter. BTJ grundades 1936 av Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening (SAB) under namnet Bibliotekens Försäljningscentral. Då 
tillverkades trycksaker för bibliotek, men denna verksamhet har under åren utvidgats. 
Några exempel på viktiga tjänster som BTJ associeras med är ArtikelSök, 
sambindningslistorna och katalog- och utlåningssystemen (Bibliotekstjänst 2004b). 
Ägare till BTJ-gruppen är Litorina Kapital, ett riskkapitalbolag, Ratos, ett börsnoterat 
bolag samt Svensk Biblioteksförening (Bibliotekstjänst 2004b).  
Bibliotekstjänst vänder sig främst till bibliotek med sina tjänster och sin service. Inom 
Bibliotekstjänst finns även BTJ Förlag, BTJ Skolservice och bibliotekstidskriften Ikoner 
(Bibliotekstjänst 2004a). 
 
6.2 Intervjuerna 
 
Jag har i denna uppsats valt att använda mig av en tematisk analys av intervjuerna, 
vilket är beskrivet i metodavsnittet på s. 6-8. Därmed redovisas alla intervjuer samtidigt, 
tema för tema. Jag är medveten om att dessa olika teman ibland överlappar varandra, 
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men jag har ändå valt detta arbetssätt eftersom det ger en klarare struktur och överblick 
av det insamlade materialet. Utgångspunkten är intervjufrågorna i bilaga 1 och 2.  
 
De olika teman jag valt är:  
§ FRBR 
§ Verkproblematiken utifrån musikverk 
§ Uniforma titlar 
§ Katalogisering av musiktryck  

 
FRBR nämns även vid övriga teman. KRS och AACR berörs på ett naturligt sätt i 
diskussionen och har inte några egna temarubriker.  
Dessa teman redovisas i uppsatsen vid de följande rubrikerna 6.3-6.6. 
 
De personer som deltagit i intervjuerna medverkar utifrån sina yrkesroller och har, som 
tidigare nämnts på s. 7 i uppsatsen, gett sitt medgivande till att jag skriver deras rätta 
namn. Dessa personer är: 
Vid Bibliotekstjänst (BTJ): Bengt Erlandsson film- och musikkatalogisatör, Sara 
Meyerhöffer musikkatalogisatör och Anders Noaksson bibliografiskt ansvarig vid BTJ. 
Anders Noaksson har ingått i SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation samt 
ingår i Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering. 
Vid Statens musikbibliotek (SMB): Anders Lönn överbibliotekarie vid SMB. Anders 
Lönn har ingått i SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation och var 
dessutom ordförande för kommitténs särskilda Musikgrupp. Anders Lönn ingår 
dessutom i Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering. 
Vid Bibliothèque nationale de France (BnF): Patrick Le Bœuf intendent för Department 
for standardization vid BnF och ordförande för IFLA FRBR Review Group. 
 
Jag återger intervjuerna som väl genomarbetade referat och använder mig av citat endast 
när jag speciellt vill betona en intervjupersons ståndpunkter.  
 
6.3 FRBR 
 
Detta tema tar bland annat upp diskussionen kring vad FRBR kan komma att innebära 
för framtida katalogiseringsregler i allmänhet och speciellt för katalogisering av 
musikverk. En jämförelse görs mellan Sverige och de anglosaxiska länderna. Temat 
belyser även FRBR-modellen och de fyra entiteterna i Grupp 1: Produkten, d.v.s. verk, 
uttryck, manifestation och exemplar (se figur 1 på s. 20), där verkbegreppet är 
utgångspunkten samt relationerna mellan dessa entiteter.  
 
6.3.1 FRBR och framtida katalogiseringsregler 
 
Anders Noaksson menar att FRBR i allmänhet kan komma att få större konsekvenser i 
Sverige än i de anglosaxiska länderna, eftersom de har arbetat och arbetar mer med 
uniforma titlar och verk när de sammanställer en katalog. Det är en tradition i dessa 
länder som i Sverige till viss del har sin motsvarighet vid forskningsbiblioteken, vilka 
har använt originalets titel som ett andra sökelement, d.v.s. som en uniform titel. 
Noaksson påpekar att steget då är närmare till FRBR än vad det är för folkbiblioteken 
som i liten omfattning använt sig av originalets titel eller uniform titel som ett samlande 
sökelement. Han ger bibeln som ett exempel där det förekommer. 
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Bengt Erlandsson visar på att det även förekommer vid katalogisering av film, d.v.s. 
effekten blir densamma även om man inte använder sig av en uniform titel.  
Anders Noaksson förklarar att det beror på att filmens originaltitel används som ett 
andra sökelement utifrån önskemål från ”filmfolket”. Detta medför samma resultat som 
användning av en uniform titel.  
 
Anders Lönn konstaterar att de anglosaxiska länderna har uniforma titlar för i princip 
allt, speciellt för stora författare och översättningar, vilket ligger nära FRBR och 
verktanken. Han påpekar att Sverige här skiljer sig från de anglosaxiska länderna, 
eftersom vi har originaltiteln i ett särskilt fält i MARC-formatetet, vilket de inte har. De 
utgår från originaltiteln och lägger den i fält 240, d.v.s. i fältet för den uniforma titeln.  
Lönn menar vidare att det är svårt att veta hur FRBR kommer att påverka svensk 
katalogisering, eftersom systemen ännu inte är avpassade för att ta hand om 
informationen på ett lämpligt sätt. De uniforma titlarna t.ex. är en blandning mellan 
olika FRBR-nivåer och vad som ännu inte är klart är hur mycket av denna information 
som ska vara med i katalogposterna.  
 
Samtliga vid BTJ och SMB är överens om att FRBR skulle få mindre konsekvenser för 
katalogisering av musikverk, eftersom en hel del av informationen redan finns i 
posterna, exempelvis genom de uniforma titlarna. 
 
Patrick Le Bœuf menar att det är svårt, i stort sett omöjligt, att veta hur FRBR kommer 
att påverka katalogiseringsverksamheten, vare sig det gäller i allmänhet eller musik. 
Han anser vidare att allt man kan göra är att förutse framtida riktlinjer. Han poängterar 
emellertid att FRBR är mer preciserad vad gäller definitionen av vad ett verk är, samt att 
man definierar och skiljer mellan olika ”versioner” av verk. Dessa definitioner är dock 
inte helt enkla att göra. Le Bœuf frågar sig till exempel: ”Vad är ett verk?”  
Le Bœuf är något pessimistisk inför framtiden. De idéer som teoretiker presenterar för 
att förbättra bibliotekskataloger förstås inte alltid av bibliotekschefer. ”They just see 
statistics” och han påpekar dessutom att ”librarians wish to keep everything just as ’it 
always has been’”.  
 
6.3.2 FRBR-modellen  
 
Anders Lönn anser att FRBR-modellen och entiteterna verk, uttryck, manifestation och 
exemplar teoretiskt ser bra ut, men förutsättningen är då att man börjar från början, 
d.v.s. ”från scratch”. Nu finns det redan miljoner färdiga katalogposter och både AACR 
och KRS har under årens lopp förändrats, bl.a. utifrån användarnas behov.  
Bengt Erlandsson ser modellen som en struktureringsmodell. Den är till hjälp för att 
strukturera materialet, där vi redan i dag har en del av de verktyg som finns i FRBR-
modellen. Men han anser inte att man absolut måste hålla sig till modellens hierarki i 
praktiken, eftersom det inte nödvändigtvis är det bästa utifrån användarna. Det bör 
finnas möjligheter till att bearbeta och utveckla modellen. 
Även Anders Noaksson betraktar FRBR som en teoretisk modell, som går ”uppifrån och 
ner”, d.v.s. från verk, manifestation, uttryck och till exemplar. I praktiken är det oftast 
tvärtom att man utgår från exemplaret, men han poängterar att vid katalogisering av 
musik finns verktanken med från början. 
 
Anders Lönn menar att det finns en skillnad mellan KRS och FRBR. KRS har hittills 
utgått från det enskilda exemplaret vid katalogisering, vilket är naturligt eftersom det är 
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detta användaren ska hitta till. I FRBR kommer man till exemplaret uppifrån, från 
verket.  
Anders Lönn hänvisar till att det finns projekt inom musikområdet som arbetar med att 
förändra FRBR-modellen. Både verk och exemplar fungerar, men däremot kan uttryck 
och manifestation vara svåra att särskilja. Det finns dock för lite forskat inom området 
för att några entydiga slutsatser ska kunna dras. Lönn berättar om ett projekt som 
genomförts vid Indiana University, ”The Variations Project”, vilket innebär att ljudande 
musik erbjuds online via universiteten. De har skapat en egen kategori som i princip är 
detsamma som de båda mellankategorierna uttryck och manifestation. 
 
Sara Meyerhöffer bedömer att hon i första hand utgår från verket när hon katalogiserar 
musik. Hon har en manifestation framför sig och börjar med att fastställa verket. 
Därefter avgör hon om verket till exempel är arrangerat för olika instrument etc. 
Anders Noaksson håller med om att det ur musiksynpunkt finns likheter med FRBR-
modellen. Det finns skillnader mellan hur musikverk konstrueras utifrån 
katalogiseringsreglerna jämfört med FRBR:s struktur, men det är på musikområdet de 
största likheterna finns. Noaksson poängterar dock betydelsen av att låta FRBR 
genomsyra katalogiseringsreglerna. Han anser att om FRBR-modellen används för 
musik är det viktigt att inte ta bort det som fungerar utan snarare lägga till. Han ger som 
exempel att istället för att ta bort de svenska titlarna snarare lägga till en extra nivå i 
form av originalets titel ovanför den uniforma titel som utformats enligt KRS. Detta 
skulle i vissa fall innebära parallella uniforma titlar. 
 
Patrick Le Bœuf anser att: ”Music librarians already think FRBR.” Musikkatalogisatörer 
är bekanta med FRBR:s ramverk, eftersom de redan utgår från musikverket och dess 
olika versioner och framföranden samt olika publikationer av en version eller ett 
framförande. Han menar att FRBR-modellen är svårare att förstå för dem som 
katalogiserar textmaterial, eftersom de tenderar att förväxlar titelsidorna med det 
intellektuella verket. De utgår i högre grad från att ”publikationen” är viktigare än 
”verket” det rymmer.  
Le Bœuf tycker dock inte att FRBR-modellen är tillräcklig för katalogisering av musik, 
eftersom den inte uppmärksammar begreppet ”framförande” eller tydligt skiljer mellan 
versioner av en ”komposition” och ”framförande”. 
 
6.3.3 Relationer mellan entiteterna i FRBR-modellen 
 
Anders Lönn bedömer att en huvudpoäng med FRBR är att relationerna mellan 
entiteterna framkommer, d.v.s. att en användare ska kunna navigera från ett uttryck för 
ett verk till andra uttryck av verket etc. Om det här behovet finns från användarnas sida 
har han svårt att bedöma. Presenteras relationerna emellertid på ett bra sätt i katalogen 
är det troligt att det mottas positivt från användarna, till exempel att man under ett verk 
samlar alla inspelningar med olika dirigenter och orkestrar och olika utgåvor. Problemet 
är dock hur dessa relationer utifrån FRBR ska uttryckas på ett automatiskt sätt i dagens 
kataloger. Lönn anser att detta innebär att de redan existerande posterna måste 
omarbetas och frågan är hur. 
 
Sara Meyerhöffer menar att det är intressant för användarna att en katalog visar olika 
former av relationer. Därigenom väcks nyfikenhet för sådant man inte känner till, 
exempelvis att en film bygger på en viss roman.  
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Anders Noaksson påpekar att till viss del kan detta visas redan i dagens kataloger vid 
anmärkningen. Men han betonar att det naturligtvis är intressant för en användare att se 
många former av relationer. Liksom Lönn ställer han sig dock frågan hur detta praktiskt 
ska genomföras och kommer in på frågor som då måste klargöras: Vad är ett verk? Vad 
är uttryck för detta verk och vad är endast ett relaterat verk? Noaksson anser att om 
detta drivs för långt så är det inte genomförbart. Speciellt inte vid BTJ där de har ett 
genomflöde av manifestationer, d.v.s. de har inget magasin där de kan hämta exemplar 
av en specifik manifestation, utan dessa finns vid de olika biblioteken som köpt dem. 
Det kan då bli för kostsamt att få tag på den tidigare manifestationen för att jämföra om 
den nya manifestationen är ett uttryck för ett nytt verk eller om det är ett uttryck för 
samma verk.  
 
Anders Lönn betonar att det är viktigt med en bra grundstruktur. Utgångspunkten för 
FRBR är en hierarkisk modell och han jämför dels med utforskaren i Windows och dels 
med LIBRIS webbsöks nya ämnesträd. I utforskaren kan det bli svårt med överblicken 
om man är djupt nere i strukturen. LIBRIS webbsök bygger också på denna struktur, 
men där ser man hela vägen man gått och vid varje mellanled finns möjligheten att 
komma tillbaka till början igen. Detta är en tänkbar möjlighet för FRBR-modellen, men 
Lönn anser att det är svårt att bedöma hur resultatet blir. 
 
Sara Meyerhöffer funderar kring hur olika musikkatalogisatörer skulle hantera alla 
dessa relationer mellan objekten. Hon menar att under nuvarande förhållanden vid 
katalogisering av musik har det ingen avgörande betydelse om det i en katalogpost 
saknas anmärkning om att ett verk är baserat på ett annat verk. Om däremot en katalog 
bygger på relationerna i FRBR-modellen går man miste om mycket information i posten 
om uppgifter inte är angivna på manifestationen eller man helt enkelt inte känner till en 
uppgift. 
Också Bengt Erlandsson ställer sig frågan: ”Vem sitter inne med kunskapen?” 
Katalogisatörer har olika kunskapsområden, vilket även idag kan leda till ojämn 
katalogisering. 
 
Patrick Le Bœuf har två aspekter utifrån användarnas behov av en katalog som bygger 
på relationer. Han menar att det är svårt att veta vilka ”användarna” är. Varje användare 
har sina behov och sina färdigheter. Le Bœuf anser att han har lärt sig mycket av 
museivärlden, vilka tydligt utgår från ett pragmatiskt tänkande, där man bemöter varje 
användare utifrån dess speciella behov. Bibliotekarier tenderar att i större utsträckning 
utgå från en standardkatalog som tillgodoser allas behov.  
För det andra anser Le Bœuf att Internet och webben har förändrat människors beteende 
grundligt. När vi navigerar på webben utgår vi från att det ska finnas aktuella länkar 
överallt och att vi därmed inte ska behöva formulera nya sökfrågor för att komma till 
det relaterade materialet. Han undrar varför våra kataloger ska fungera annorlunda än 
den övriga webben och tycker att det är hög tid att vi befriar oss från 
”kortkatalogsparadigmet”. 
 
6.4 Verkproblematiken utifrån musikverk 
 
Vid detta tema beskrivs hur musikkatalogisatörer praktiskt arbetar med musikverk. De 
frågor som diskuteras är:  
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Hur mycket kan ett musikverk förändras och alltjämt vara samma verk? Hur skiljer man 
mellan arrangemang och omarbetningar vid katalogisering av musikverk? Skapas ett 
nytt verk om medietypen förändras? Kan samlingstitlar vara ”verktitlar”? Hur 
katalogiseras självständiga verk som tillsammans bildar en större enhet? Vad är ett verk 
utifrån vokalmusik? 
Dessa frågor kan sammanfattas med den övergripande frågan: Vad är ett verk? 
Katalogiseringsreglerna (KRS), AACR samt FRBR ingår på ett naturligt sätt i denna 
diskussion. 
 
6.4.1 Hur mycket kan ett musikverk förändras och alltjämt vara 
samma verk? 
 
Patrick Le Bœuf anser att denna fråga är av central betydelse och teoretiker har kämpat 
med den under lång tid utan att ha kommit fram till ett slutgiltigt svar. Han tror 
dessutom inte att det finns ett entydigt svar på frågan, utan menar att allt vi kan göra är 
att tillsammans formulera gemensamma överenskommelser. Rent intellektuellt är detta 
inte tillfredställande, men det är en förutsättning för att katalogisering ska kunna 
fungera i praktiken. Le Bœuf visar på att detta är vad våra nuvarande regler gör. Han 
menar att de redogör för när en ny post ska skapas och när det är lämpligt att använda en 
annan uniform titel. Sedan kommer det alltid att finnas olika åsikter och synpunkter på 
vad ett musikverk är. 
 
Anders Lönn poängterar att det är väldigt svårt att svara på var gränsen för ett verk går. 
Han ger som exempel de välkända transkriptionerna av Bach och Liszt. När är de verk 
av dessa kompositörer och när är de nya verk? Lönn anser att katalogiseringsreglerna 
har försökt precisera så långt det går, men det är omöjligt att formulera regler för varje 
situation. När situationer som inte är reglerade uppkommer får man helt enkelt bland 
vana katalogisatörer bestämma sig för något, en gällande praxis, som kan fungera. 
Ett annat exempel som diskuterades var ”A whiter shade of pale” och om det är ett 
”originalverk”. Lönn menar att detta är ett eget verk, men det finns även en relation till 
Bach´s verk. Han har emellertid inget svar på hur denna relation skulle uttryckas utifrån 
FRBR-modellen. 
 
Samtliga vid BTJ betraktar också ”A whiter shade of pale” som ett eget verk vilket är 
relaterat till Bach´s verk. 
Sara Meyerhöffer anser att om de som komponerat ”A whiter shade of pale” menar att 
de spelar Bach´s ”Air” ur den sviten, då får man diskutera om det är ett arrangemang 
eller en omarbetning. Men stycket har en ny titel och därmed ska det betraktas som ett 
nytt verk, vilket finns beskrivet i KRS vid regel 25.35C. (Detta utvecklas under nästa 
frågeställning). 
Anders Noaksson funderar kring hur ”A whiter shade of pale” skulle uppfattas utifrån 
FRBR. Han antar att det skulle ses som ett eget verk, vilket är relaterat till Bach. Hur 
relationerna praktiskt skulle visas i en katalog har han liksom Anders Lönn inget svar 
på. Om det helt enkelt är genomförbart. 
Sara Meyerhöffer är också tveksam till om det är genomförbart att visa dessa typer av 
relationer. Hon påpekar dessutom att det inte är självklart att alla katalogisatörer känner 
till att det finns en relation till Bach´s verk. Detta har diskuterats tidigare och 
innebörden är att katalogposter kan utformas olika beroende på katalogisatörens 
kunskaper. 
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6.4.2 Hur skiljer man mellan arrangemang och omarbetningar vid 
katalogisering av musikverk?  
 
Sara Meyerhöffer beskriver reglerna för arrangemang utifrån KRS regel 25.35C1. Hon 
visar på att det vid den regeln finns en tillämpning beskriven vid andra stjärnan (*), där 
det står: ”Om ett arrangemang har ny titel, nytt opusnummer etc…”, då behandlas det 
som ett nytt verk. Meyerhöffer betonar att många verk inom konstmusiken är 
arrangemang, där den ursprungliga titeln har behållits och därmed dess upphovsman. I 
innehållsanmärkningen finns det möjlighet att lägga till vem som har arrangerat verket. 
Hon exemplifierar med en symfoni som har arrangerats för en stråkkvartett. Då är det 
symfonin som är verket. Det är endast i vissa fall där arrangören gett verket en ny titel 
som det betraktas som ett nytt verk. 
 
Teoretiskt kan detta verka enkelt men diskussionen som följde utifrån jazzversionen av 
”Concierto de Aranjuez” av Joaquín Rodrigo som tillsammans med andra stycken är 
samlade under titeln ”Sketches of Spain”, visade det motsatta. Är detta ett arrangemang 
eller en omarbetning? 
Bengt Erlandsson utgår från att jazzversionen har en tänkt relation till det ursprungliga 
verket, även om det är en avlägsen relation. Detta innebär att upphovsmannen till det 
nya arrangemanget är densamma och det är därmed samma verk. 
Även Sara Meyerhöffer antar detta och hänvisar till ovanstående regel, eftersom stycket 
fortfarande heter ”Concierto de Aranjuez”, även om samlingstiteln är ”Sketches of 
Spain”. 
Anders Noaksson är tveksam till om man utifrån FRBR skulle godta att ett uttryck med 
en ny titel blir ett nytt verk, men han är medveten om att det hanteras så utifrån KRS. 
Även han hänvisar till regeln 25.35C1. (*) och dess fortsättning där det står: ”… eller 
innebär väsentliga förändringar i verkets musikaliska innehåll, behandla det som ett nytt 
verk”. Noaksson menar att utifrån KRS skulle jazzversionen oavsett vad den heter bli 
ett nytt verk, eftersom verkets musikaliska innehåll har förändrats. 
Bengt Erlandsson ställer frågan: ”Vad är då skillnaden mellan arrangemang och ett nytt 
verk?” Han konstaterar att det inte finns en sanning utan dessa begrepp är problematiska 
att hålla isär vid katalogisering. Erlandsson återknyter till jazzversionen och poängterar 
att det är viktigt att skapa generella regler för vad ett verk är om FRBR ska användas 
vid utformningen av kataloger. Han jämför med begreppet konst. ”Vad är konst?” Detta 
begrepp kan liksom ”verk” tolkas på ett flertal olika sätt. Därför menar Erlandsson att 
det är nödvändigt med ett tydligare regelverk för begreppet ”verk” om det ska vara 
tillämpbart. 
Även Anders Noaksson betonar att det är viktigt med en tydligare definition av ”verk” 
innan FRBR införs i katalogiseringsreglerna. 
Utifrån diskussionen vid BTJ framkom inget slutgiltigt svar på om jazzversionen är ett 
arrangemang eller en omarbetning och därmed ett nytt verk. 
 
Inte heller Anders Lönn ger ett klart svar på om jazzversionen av Rodrigos ”Concierto 
de Aranjuez” är ett arrangemang eller en omarbetning, eftersom han inte känner till just 
den här versionen. Han menar att det enda man egentligen kan gå efter är om den 
ursprungliga tonsättaren fortfarande tycker att det är ett verk av honom. I detta exempel 
finns det ingen möjlighet att ta reda på vad Rodrigo anser. Lönn bedömer att om 
jazzversionen är mycket arrangerad och bearbetad då är det troligen inte Rodrigo som är 
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ansvarig för verket, utan snarare Gil Evans. Han utesluter däremot att det skulle vara en 
spansk folkmelodi, vilket det antagligen inte heller är i Rodrigos version. 
Lönn beskriver hur man resonerar kring om en melodi är en folkmelodi eller inte. Man 
utgår helt enkelt från funktionen, d.v.s. framförs detta stycke vid en folkmusikstämma 
eller lyssnar man till det i en konsertsal. Vid katalogisering är det enligt Lönn även 
lämpligt att utgå från användarna. Var förväntas de hitta detta verk? Vid jazzhyllan, 
folkmusikhyllan eller hyllan med klassisk musik.  
Lönn betonar betydelsen av att veta vilket verk det är, dels utifrån FRBR-katalogisering 
och dels utifrån traditionell katalogisering, där det ska vara huvuduppslag på en person. 
Han menar att även om många anser att huvuduppslaget inte spelar en stor roll i dagens 
datakataloger är det betydelsefullt när man behöver en lista, eftersom den sorteras 
utifrån huvuduppslaget. 
 
Anders Noaksson menar att det förekommer skillnader mellan FRBR och 
katalogiseringsreglerna. Han poängterar att katalogiseringsreglerna utgår från en 
beskrivning av det enskilda objektet. Det som står skrivet där accepteras och har någon 
givit objektet en ny titel, då utgår man från det. Detta är utgångspunkten för AACR2, 
som KRS bygger på. Noaksson ifrågasätter om inte FRBR-modellen innebär att man 
sätter sig över det som står på objektet och försöker ”rätta till och tala om hur det 
verkligen är”. 
  
Patrick Le Bœuf definierar arrangemang och omarbetningar på följande sätt: ”An 
’arrangement’ is supposed to keep the original idea intact and to add only details to it, 
whereas a ‘paraphrase’, like ‘variations’, is supposed to add new ideas to the original 
idea.” Le Bœuf betonar att bristen på klarhet inte är utmärkande endast för FRBR. Det 
gäller även våra nuvarande katalogiseringsregler, vilket i sin tur beror på den historiska 
traditionen. FRBR skapar inget nytt, utan återspeglar endast våra rådande 
katalogiseringsregler. Le Bœuf poängterar att om FRBR ska bli klarare måste vi börja 
med att förtydliga de regler som gäller idag. Det skulle resultera i en klarare FRBR-
modell, dels när det gäller att särskilja arrangemang och omarbetningar och dels när det 
gäller andra oklarheter. 
 
6.4.3 Skapas ett nytt verk om medietypen förändras? 
 
När ett musikverk, exempelvis en opera (eller en annan typ av verk t.ex. en pjäs) 
gestaltas och medietypen förändras så anser både Anders Lönn och Anders Noaksson 
att det hör ihop med valet av huvuduppslag.  
 
Anders Lönn poängterar att det ingår i verkidén både vid dramatik och musikdramatik 
att de ska kunna förändras. Han hänvisar till när dessa verk kom till på 1600-1700-talet 
och in på 1800-talet. Då var det inte ovanligt att vissa delar byttes ut. En aria kunde 
exempelvis ersättas av en annan aria och det ansågs fortfarande vara samma verk. 
Anders Noaksson menar att det inte finns någon teater som inte är bearbetad. 
Även Bengt Erlandsson betonar att ”det ligger i dess natur”. 
 
Vid diskussionen kring om ”La Nozze di Figaro” av Mozart alltid har Mozart som 
upphovsman om medietypen förändras framkom olika åsikter vid BTJ och SMB. 
Samtliga vid BTJ och SMB är överens om att det är ett verk av Mozart om det 
förekommer som studiepartitur eller som en CD-inspelning. Det är när verket gestaltas 
som en videoupptagning åsikterna skiljer sig åt, vilket samtliga är medvetna om. 
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Anders Lönn anser ”om det är en filmad föreställning och det bara är filmat rakt upp 
och ner” då är det ett verk av Mozart. Han återkommer till resonemanget om dess 
ursprungliga verkidé och betonar att i den här typen av verk kan relativt stora 
förändringar göras och det är fortfarande samma verk. Lönn menar att man kan se det 
som en form av arrangemang, vilket innebär att det fortfarande är den ursprunglige 
upphovsmannens verk, inte regissörens. Han påpekar dock att det finns regissörer och 
filmare ”som verkligen har gjort absolut sin egen version” av verket, vilket innebär en 
så pass stor omarbetning att det blivit ett nytt verk. Antalet inblandade är då för många 
och ingen kan ses som upphovsman, vilket innebär att titeln rimligen blir huvuduppslag. 
Lönn anser att det finns en gräns för när det ursprungliga verket blivit ett nytt verk, men 
då är man tillbaka vid bedömningsfrågan.  
Vid BTJ anser man att huvuduppslaget förändras när medietypen ändras till videofilm. 
Anders Noaksson berättar att titeln alltid blir huvuduppslag vid en videofilm. ”Bilderna 
finns där, Mozart har inte gjort några bilder.” 
Bengt Erlandsson anser också att bilderna är en stor del av filmen, och menar dessutom 
att det är så många inblandade i en videofilm att huvuduppslagsproblematiken 
försvinner. Titeln blir huvuduppslag. 
 
Vid en jämförelse med USA och Library of Congress konstaterar både Anders Lönn och 
Anders Noaksson att LC katalogiserar som BTJ. Där menar man att det är för många 
upphovsmän och de gör därmed titeln till huvuduppslag. 
Anders Lönn menar dock att det egentligen är samma sak vid en ljudupptagning. Han 
ger som exempel att enskilda personer som Phil Spector eller yrkeskategorier som 
ljudtekniker m.fl. är lika ansvariga för en ljudupptagning som tonsättaren. Han påpekar 
emellertid att det finns fler personer som är delaktiga i en video än en ljudupptagning, 
men ser det mer som en gradskillnad än en artskillnad.  
 
Anders Noaksson funderar kring FRBR och våra nuvarande katalogiseringsregler där vi 
använder oss av huvuduppslaget som ett sökelement. Han erinrar sig att ha hört talas om 
hur några inom IFLA som arbetar med FRBR tillmäter huvuduppslaget en 
verkavskiljande betydelse. Noaksson ställer sig frågande till att vid utformningen av 
något nytt i allt för hög grad använda sig av äldre tradition och terminologi. 
 
Patrick Le Bœuf har redan tidigare poängterat att det finns många synpunkter på vad ett 
musikverk är. Han ger några exempel på detta: En del människor tycker att varje 
framförande är ett nytt verk. Andra tycker att ett barockstycke som framförs på en 
synthesizer realiserar det ursprungliga verket. Ytterligare andra anser bestämt att filmen 
”Don Giovanni” av Joseph Losey är ett verk av Mozart och inte ett filmverk. Le Bœuf 
ställer sig frågan var gränslinjen finns bland denna mångfald. Återigen betonar han att 
det endast är överenskommelser som kan lösa detta. Överenskommelser som inte är ”the 
’Truth’”.  
 
6.4.4 Kan samlingstitlar vara ”verktitlar”? 
 
Utgångspunkten för denna diskussion är följande samlingstitlar: Bach´s 
Brandenburgkonserter, Chopins Nocturnes och ”Wonderful Christmas Carols”. 
Anders Lönn anser att dessa samlingstitlar kan vara verktitlar och berättar att det även 
finns en kategori i FRBR som motsvarar dessa titlar. Han menar att både när det gäller 
Bach´s Brandenburgkonserter och Chopins Nocturnes så är det ingen tvekan om vem 
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som är upphovsmannen. Det finns dessutom uniforma titlar utformade i KRS för denna 
typ av utgåvor.  
Lönn är något tveksam till ”Wonderful Christmas Carols”. Det kan vara ett verk, men 
har de olika upphov och några eventuellt är anonyma blir det besvärligare. Då kan det 
enligt Lönn bli en bedömningsfråga: ”Är det här ett eget verk eller en samling av verk?” 
Sara Meyerhöffer anser också att Bach´s Brandenburgkonserter är ett verk. När det 
gäller Chopins Nocturnes menar hon att de kan vara verk, men hänvisar till att det 
hänger samman med dess opusnummer. Hon exemplifierar med följande: om en 
nocturne har namnet Nocturne op.21, då behandlas det som ett verk och om sju 
nocturner är samlade och har namnet Nocturne op. 32, då behandlas de tillsammans som 
ett verk. Det beror därmed på opusnumret om det betraktas som ett verk. Meyerhöffer 
menar att man i så stor utsträckning som möjligt försöker följa det som man tror att 
tonsättaren har tänkt. Har tonsättaren ansett att det är en enhet, då beskriver man det 
som ett eget verk. Har tonsättaren menat att det är olika enheter som getts olika 
opusnummer då beskriver man det som olika verk. Samlas nocturner med olika 
opusnummer på exempelvis en CD-skiva eller i ett musiktryck, anser Meyerhöffer att 
det är olika verk med en samlingstitel. Samlingstiteln ser hon inte som ett verk. Hon 
antar dock att det utifrån FRBR kan vara möjligt att en samlingstitel är ett verk. 
 
En diskussion följde vid BTJ kring hur samlingstitlar praktiskt skulle kunna utformas i 
FRBR-modellen.  
Anders Noaksson funderar kring Bach´s Brandenburgkonserter och dess utformning i 
FRBR-modellen. Han undrar om man ser Brandenburgkonserterna som ett verk eller 
varje konsert som ett verk. Noaksson konstaterar att det skulle bli en otrolig mängd 
delar om man inte bryr sig om manifestationens titel, d.v.s. samlingstiteln. 
Detta är något som även Sara Meyerhöffer och Bengt Erlandsson är fundersamma kring. 
Sara Meyerhöffer menar att manifestationens titel är viktig utifrån användarnas 
synpunkt, eftersom de måste veta vad skivan eller musiktrycket heter. 
Diskussionen kom även in på exemplet Bach´s ”Six suites for unaccompanied cello”, 
som finns beskrivet i FRBR Final Report (FRBR 1998, s. 21). 
Anders Noaksson och Bengt Erlandsson konstaterar att de sex sviterna är samlade till ett 
verk, vilket de är frågande till. 
Även Sara Meyerhöffer undrar hur det skulle fungera om exempelvis endast en av 
sviterna publiceras, vilket inte är ovanligt. 
Några entydiga svar framkom inte utifrån diskussionen och Anders Noaksson frågar sig 
om FRBR inte kommer att använda sig av uniforma titlar för att tydliggöra 
problematiken. 
 
Patrick Le Bœuf tangerar det som redan diskuterats, dels utifrån FRBR och dels utifrån 
egna synpunkter. Le Bœuf beskriver Bach´s Brandenburgkonserter som ett ”mega-
verk”. Denna terminologi används inte i FRBR Final Report, men han anser att den kan 
innefattas i helhet-del relationerna som är utförligt beskrivna i rapporten. Även Le Bœuf 
visar på exemplet Bach´s ”Six suites for unaccompanied cello”, vilket han ser som ett 
exempel på ett ”Verk” och jämför dessa med Brandenburgkonserterna. Han erinrar sig 
att ha fört en diskussion med Göran Berntsson om detta exempel via FRBR Listserve, 
där Berntsson ansåg att det är troligare att varje svit är ett enskilt verk. Le Bœuf 
hänvisar till våra rådande katalogiseringsregler som är inkonsekventa och diskutabla, 
vilket leder till olika tolkningar.  
De franska reglerna har uniforma titlar för ”standardsamlingar” av verk, vilka antingen 
samlats av kompositören själv eller som etablerats genom ”tradition”. Dessa samlingar 
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betraktas som ”verk”, vilka kan tilldelas en uniform titel och det möjliggör därmed att 
de kan hållas samman (collocate). Patrick Le Bœuf anser att valet av begreppet ”Verk” i 
FRBR var olyckligt. Han definierar det snarare på följande sätt: ”The ’entity’ we have 
in mind whenever we create a uniform title in order to collocate bibliographic records 
for publications that carry in a way the ’same’ ’content’.” Le Bœuf menar att om vi 
utifrån rådande katalogiseringsregler använder en uniform titel på 
Brandenburgkonserterna, då är dessa ett ”Verk” även i FRBR:s tolkning.  
 
När det gäller ”Wonderful Christmas Carols” anser Le Bœuf att det snarare är en fråga 
om överenskommelser, d.v.s. hur vi definierar verk. Den traditionella betydelsen av 
”verk” är enligt Le Bœuf ”a distinct creation by, most often, an individual”. Han anser 
att om man utgår från denna betydelse kan det vara besvärligt att betrakta ”Wonderful 
Christmas Carols” som ett verk. Ändå kan en ansvarig redaktör betrakta denna samling 
av Carols som ”the distinct creation”. Patrick Le Bœuf gör en jämförelse med den 
gamla samlingen ”Carmina Burana”. Detta betraktas som ett eget Verk, men 
begreppsligt är det ingen skillnad mellan detta verk och ”Wonderful Christmas Carols”, 
förutom att den/de som sammanställde ”Carmina Burana” inte kallade verket så. Le 
Bœuf menar att det inte är säkert att samlingen fick ett namn eller att det betraktades 
som ett Verk. Allteftersom tiden gått har ”Carmina Burana” etablerats och betraktas 
numera som ett Verk. Han framhåller att det kanske blir detsamma med ”Wonderful 
Christmas Carols” om ett antal århundraden. Det är eventuellt en av de få kvarlevorna 
från vår tid och betraktas kanske då som ”ett sällsynt Verk…”. 
Le Bœuf påpekar att i ett tillägg i FRBR (Tillägg A) står det att titeln (”the title 
proper”) 27 på manifestationen även kan vara titeln på verket om det inte finns en 
uniform titel. Detta gäller för ”Wonderful Christmas Carols” och enligt tillägget i FRBR 
skulle titeln på manifestationen även bli titeln på verket som är införlivat i 
manifestationen. Slutsatsen enligt Le Bœuf blir då att ”Wonderful Christmas Carols” är 
ett ”Verk”. 
 
6.4.5 Hur katalogiseras självständiga verk som tillsammans bildar en 
större enhet?  
 
Patrick Le Bœuf menar att varje del av ett musikverk som har ”gränslinjer” vilka är 
”exakt definierade” kan ses som ett självständigt verk. Han ger några exempel på detta: 
en aria ur en opera, en mässats, en sång ur en sångcykel, en sats ur en symfoni etc. Men 
han ställer också frågorna: Vad innebär ”gränslinjer” för ett verk? och Vad innebär 
”exakt definierade gränslinjer” för något som är så abstrakt som ett verk? Le Bœuf 
poängterar att det är nödvändigt med fysiska gränslinjer, men inser att en del av dessa 
fysiska ”bevis” måste avfärdas. Han menar att det till exempel inte är rimligt att ett 
taktstreck ses som en fysisk gränslinje, även om taktstreck i praktiken utgör gränslinjer i 
partitur. Det skulle i så fall innebära att tre takter i en symfoni anses som ett 
självständigt musikverk, vilket inte är genomförbart.  
Patrick Le Bœuf anser dessutom att några av de musikaliska delarna kan delas upp i 
”horisontella” och ”vertikala” delar. För att förklara ”horisontella” delar utgår han från 
satser ur en symfoni eller akter ur en opera. Dessa är upplagda utifrån en ”tidsaxel” och 
därför betraktar Le Bœuf dem som ”horisontella”. Med ”vertikala” delar menar han 
exempelvis när en medeltida kompositör bifogade extra delar till en polyfoni. Det 
                                                 
27 Det ursprungliga namnet (titeln) på ett bibliografiskt exemplar, vilket oftast står på primärkällan (Reitz, 
2004b). 
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innebar att en motett som från början hade tre delar istället blev en motett med fyra eller 
fem delar. Det är inte helt ovanligt att dessa ”vertikala” delar framförs separat, speciellt 
i medeltida musiksammanhang och Le Bœuf nämner som exempel en sång i fyra delar 
av Guillaume de Machaut. 
Le Bœuf ställer följande frågor som avslutning på sitt resonemang: ”Har en ’vertikal 
del’ ’exakt definierade gränslinjer’ på samma sätt som en ’horisontell del’?” ”Dessutom, 
om en beståndsdel inte är ett verk, vad är den då?”  
 
Diskussionen vid BTJ och SMB utgick bland annat från ”Nibelungens ring”, vilket är 
en sammanfattande benämning på fyra operor av Wagner. 
Sara Meyerhöffer berättar att ”Nibelungens ring” är ett undantag. Förekommer hela 
”Nibelungens ring” då är det ett verk. Förekommer en enskild opera, exempelvis 
Siegfried, ur detta verk ses det som ett enskilt verk. Hon förklarar att det är ovanligt 
med så omfattande verk och i vanliga fall ser man det som verk och delar av verk. Utgår 
man från hur det brukar vara skulle den uniforma titeln ha utformats på följande sätt om 
det var den enskilda operan Siegfried som gavs ut:  
[Der Ring des Nibelungen. Siegfried]. Nu skriver man istället endast följande: 
[Siegfried]. Förekommer en enskild aria ur Siegfried utformas det på följande sätt: 
[Siegfried. Arian]. 
Sara Meyerhöffer ger ett annat exempel på ett verk som är så pass omfattande att dess 
delar ses som självständiga verk, nämligen ”De fyra årstiderna” av Vivaldi. Det har sin 
egen verktitel men ingår också i ett större verk. Hon påpekar att man i dessa fall brukar 
kommentera detta i en anmärkning, samt i vissa fall även gör biuppslag på det större 
verket.  
Även Anders Noaksson poängterar att man oftast ser det som verk och delar av verk, 
eftersom det finns ett fåtal verk som ingår i ett större verk. Han anknyter dock till de 
ovan nämnda kända exemplen som är undantag och visar att det finns liknande 
undantag för bibelreglerna. Enskilda avsnitt som ”Fader vår” och ”Tio Guds bud” kan 
exempelvis utformas med en egen uniform titel, trots att det finns en större helhet.  
 
Anders Lönn resonerar på samma sätt som Sara Meyerhöffer, d.v.s. ”Nibelungens ring” 
är ett verk och ur katalogiseringssynpunkt är Siegfried ett enskilt verk. Han påpekar att 
här skiljer sig amerikanska och svenska katalogiseringsregler åt. De amerikanska 
reglerna utgår nämligen från att Siegfried är en del av ”Nibelungens ring”, vilket 
innebär att de skriver [Der Ring des Nibelungen. Siegfried]. Han poängterar att detta är 
en fråga om dels tradition och dels praxis. Båda tolkningarna tillåts enligt reglerna och i 
Sverige betraktas en enskild del i denna cykel som ett eget verk.  
Anders Lönn ger ett annat exempel på ett omfattande verk, där de olika delarna ses som 
självständiga verk, nämligen ”Licht” av Stockhausen. Varje del representerar en 
veckodag och är så pass omfattande att det vore ohanterligt att inte betrakta dem som 
självständiga verk. Han gör en jämförelse men andra cykler, exempelvis ”Die 
Winterreise” av Schubert. Där är det entydigt så att det är ett verk och de olika sångerna 
är delar av ett verk. Han betonar också att det finns gränsfall och då måste man komma 
överens om hur det hanteras på bästa sätt. Lönn menar att det för det mesta inte är några 
problem, även om det kan förekomma detaljproblem även vid mindre verk. Enligt både 
KRS och AACR regleras verk utifrån opusnummer. Har ett verk ett opusnummer är det 
ett eget verk.  
Även Sara Meyerhöffer anser detta, vilket hon utvecklade vid föregående frågeställning. 
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Vid BTJ följde en diskussion kring helhet och delar, där en jämförelse gjordes mellan 
konstmusik och pop- och rockmusik. Det exemplifieras utifrån ljudupptagning men 
detsamma gäller för musiktryck. 
Anders Noaksson funderar på skivan ”Love and theft” av Bob Dylan. Är det ett verk 
som består av andra verk, d.v.s. de nio sångerna? Han resonerar att en symfoni tydligare 
är ett verk än ”Love and theft”. 
Bengt Erlandsson anser att begreppet samling, som är hierarkiskt uppbyggt kan vara 
användbart, eftersom man där utgår från helheten och delarna. Till exempel kan en 
samling innehålla två symfonier, d.v.s. två verk av Beethoven.  
Sara Meyerhöffer menar att det är viktigt att utgå från det som ursprungligen var tanken 
hos den som skapat verket. Hon anser att Dylans skiva inte är ett verk, utan varje sång 
är ett verk. Så är det för det mesta i pop- och rockmusiken.  
Anders Noaksson ställer frågan om inte detta påminner om operor, där det enskilda 
stycket blivit känt. 
Sara Meyerhöffer anser inte det utan menar att dessa stycken blivit kända senare. Hon 
förklarar med att när Mozart exempelvis skrev en opera, skrev han den som en helhet 
och inte olika arior som sedan sammanställdes. Ariorna är delar av ett verk och när man 
lyssnar till en aria vet man oftast vilken opera den ingår i. Meyerhöffer betonar att när 
det gäller konstmusik (klassisk musik) är detta väl genomtänkt för att uniforma titlar ska 
kunna utformas. Denna tradition är inte lika vanlig för pop- och rockmusik.  
Samtliga vid BTJ resonerar kring hur Dylans skiva ”Love and theft” skulle behandlas i 
FRBR-modellen, men inget entydigt svar framkommer. 
Anders Noaksson poängterar dock att det är viktigt att diskutera delarna och helheten i 
förhållande till verket, d.v.s. om det är flera verk och hur detta då hanteras.  
 
6.4.6 Vad är ett verk utifrån vokalmusik?  
 
Anders Lönn anser att om två självständiga verk, till exempel en text och en melodi 
kombineras då blir det ett nytt verk. Han poängterar att icke-musikbibliotekarier kan ha 
svårigheter med att se melodin som ett självständigt verk. Lönn betonar även att den 
inte alltid är det. Tonsättare till exempel ser det inte så eftersom de komponerar ett 
musikverk. Detta verk kan bestå av antingen en befintlig text eller en text som 
tonsättaren själv gjort och till vilken musik komponeras. Texten är ett verk och texten 
tillsammans med melodin är ett nytt verk, men han ställer sig frågande till om det i det 
senare fallet verkligen finns två självständiga verk. Lönn menar dock att det finns 
tillfällen då musiken är ett självständigt verk. Han ger följande exempel: när man 
komponerar musik till en befintlig text, när man anpassar en befintlig text till en 
befintlig melodi eller när man skriver en ny text till befintlig musik. Lönn framhåller att 
Bellman gjorde som i det senaste exemplet. Han använde sig av melodier som var 
vanliga vid den tiden och satte texter till dem och avsåg att de skulle sjungas. Lönn visar 
på att dessa texter periodvis setts som självständiga texter, dikter, vilket de från början 
inte var tänkta som. De var tänkta att sjungas.  
 
Bengt Erlandsson ger ett praktiskt exempel som utgångspunkt för diskussionen vid BTJ. 
Exemplet är ”Spader Madame”, där Franz Schubert har skrivit musiken och där Hans 
Alfredsson och Tage Danielsson har skrivit texten. När detta verk katalogiserades för 
några år sedan blev Alfredsson och Danielsson huvuduppslag, trots att det är Schubert 
som har gjort musiken. Erlandsson resonerar kring att det antagligen berodde på att 
deras texter och sketcher ingick som en enhet och därför möjliggjorde att Alfredsson 
och Danielsson blev huvuduppslag. 
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Anders Noaksson kommer ihåg att det var mycket diskussioner kring hur detta skulle 
lösas. Han fortsätter med att diskutera hur en enskild sång ur ”Spader Madame”, 
nämligen ”Längtans blå blomma” skulle katalogiseras. Musiken är av Schubert, den är 
arrangerad och det finns en text. Noaksson anser att det då bör vara Schubert som är 
huvuduppslag, eftersom man vid katalogisering i allmänhet utgår från musiken och 
kompositören. 
Erlandsson och Meyerhöffer håller med om att det bör vara så. 
Bengt Erlandsson tycker det är tankeväckande att de hela tiden hamnar i en diskussion 
kring huvuduppslaget. 
Anders Noaksson håller med och menar att det är underförstått i ett verk. ”Man kan inte 
tänka sig ett verk utan att det är nån som har värkt fram det.”  
 
Sara Meyerhöffer anser i exemplet ”Walzing Matilda” att det är samma verk även om 
det finns flera texter under förutsättning att titeln är densamma. 
Bengt Erlandsson menar att det även har en viss betydelse om originalmusiken skrivs 
utan texter och det sedan tillkommer två till tre texter. 
 
I exemplet med den sovjetiska nationalhymnen som fick en ny text konstaterar Anders 
Noaksson liksom i tidigare diskussion att det är ett uttryck av samma verk, där 
kompositören är huvuduppslag. Han funderar kring hur det skulle utformas i FRBR och 
förmodar att det skulle ses som musik med olika texter d.v.s. ett musikverk med olika 
uttryck. 
Anders Lönn tycker att detta är ett intressant exempel och menar att en nationalhymn är 
speciell. Den har funnits med länge och är ett uttryck för nationen. Men liksom 
Noaksson hänvisar även Lönn till katalogiseringsreglerna där det är beskrivet att om det 
finns text och musik så är kompositören upphovsman. Den sovjetiska nationalhymnen 
är därmed samma verk. Lönn påpekar att det står så i reglerna, men det är inte helt 
självklart. Han menar att i FRBR-sammanhang vore det inte omöjligt att betrakta det 
som ett nytt verk, men poängterar att det är en spontan tanke. 
 
Patrick Le Bœuf anser att det även i denna diskussion är nödvändigt att utgå från 
gemensamma överenskommelser snarare än ett förnuftigt resonemang.  
Han drar här en parallell mellan vokalmusik och tecknade serier. I en tecknad serie finns 
det både bild och text och oftast är det inte samma person som målar bilderna och 
skriver texten. En tecknad serie kan översättas, d.v.s. texten översätts men bilderna är 
fortfarande desamma. Le Bœuf menar att detta då betraktas som ett nytt Uttryck av 
Verket. Han vänder på det och påpekar att texten till en tecknad serie kan illustreras av 
två olika tecknare, vilket då istället innebär två olika tecknade serier. Le Bœuf jämför 
detta med när två olika kompositörer sätter musik till samma text och resultatet blir då 
två olika Verk. Le Bœuf menar att oftast översätts en text så noggrant som möjligt, men 
han poängterar att det även är tänkbart att en helt annan text läggs till bilderna. Han 
ställer sig frågan om detta då skulle innebära ett nytt Verk och förmodar att det skulle 
göra det.  
Utifrån musik antar Le Bœuf att det skulle vara nödvändigt att skilja mellan två olika 
situationer. I den ena situationen förekommer en översättning till ett annat språk där 
översättningen speglar originalspråket och därmed är ett Uttryck för Verket. I den andra 
situationen förekommer en ny text som inte återspeglar originalet och därmed uppstår 
ett nytt Verk. Le Bœuf poängterar dock att en text som översätts till ett annat språk 
sällan kan återspegla originalet ”exakt” p.g.a. musikens krav.  
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6.5 Uniforma titlar 
 
Detta tema återger hur musikkatalogisatörer hanterar de uniforma titlarna. 
Utgångspunkten är vilka problem och svårigheter som kan förekomma och hur dessa 
kan lösas på bästa sätt. I denna diskussion blir det även aktuellt att fundera kring hur 
FRBR skulle påverka de uniforma titlarna och därmed KRS.  
 
6.5.1 Svårigheter vid utformningen av de uniforma titlarna 
 
Anders Lönn börjar med att beskriva svårigheter med de pregnanta titlarna. Han menar 
att den huvudsakliga svårigheten med denna typ av uniforma titlar är språket. När en 
pregnant titel utformas utgår man ibland från tonsättarens originalspråk och i andra fall 
från ”vedertagen” (etablerad) svensk titel. Lönn pekar på att detta är ett avsteg från 
AACR2, där man alltid använder sig av tonsättarens originalspråk. Han nämner att KRS 
är en kompromiss mellan folkbiblioteks- och forskningsbiblioteks tidigare praxis. Detta 
har speciellt varit önskemål från folkbiblioteken, där de anser att det är väldigt svårt för 
användarna att förstå titlar på exempelvis ryska eller ungerska. Lönn poängterar att detta 
även gäller för forskningsbiblioteken, speciellt de användare som lånar musik. De är 
inga forskare som förstår ryska och ungerska och exempelvis ”Riddar Blåskäggs borg” 
på svenska vet alla vad det är till skillnad från den ungerska titeln, ”A kékszakállú 
herceg vára”. Han är emellertid medveten om att det till viss del försvårar det 
internationella utbytet. Finns det en originaltitel så vet man vad som gäller, nu vet man 
inte alltid det. Det kan vara speciellt besvärligt att avgöra om en titel är vedertagen. Som 
regel hänvisas till Sohlmans, men det har tillkommit en del musikverk sedan det 
sammanställdes. Därmed kan det bli svårhanterligt och det blir ibland ett avgörande från 
fall till fall.  
Även Anders Noaksson konstaterar att det är en skillnad mellan AACR2 och KRS, 
eftersom de svenska katalogiseringsreglerna använder sig av svenska vedertagna titlar, 
medan man i AACR2 endast använder sig av originaltitlar. Han menar att AACR2 
därmed är närmare upphovsmannens intentioner, vilket knappast en svensk titel är. 
 
Anders Lönn nämner tillfällen när man behöver särskilja två likadana pregnanta titlar, 
vilket sker med olika tillägg. Han betonar att både AACR2 och KRS är ologiska vad 
gäller de pregnanta titlarna om man jämför med form/genre-benämningarna. I en 
form/genre-benämning ska man göra så många tillägg som möjligt medan i den 
pregnanta titeln läggs endast det nödvändigaste till. Lönn hänvisar till att detta hänger 
samman med kortkatalogen, där så mycket plats som möjligt skulle sparas. I dagens 
datakataloger är detta inte nödvändigt och det vore därför bra om ytterligare information 
som är väsentlig togs med i katalogposten, exempelvis opusnummer och tonart.  
 
Sara Meyerhöffer beskriver hur hon hanterar de pregnanta titlarna. Om ett verks 
originaltitel är på svenska, danska, norska, engelska, tyska, franska, italienska eller latin 
används denna. För verk med originaltitlar på andra språk ska en vedertagen svensk titel 
väljas och då utgår man i första hand från Sohlmans eller annan pålitlig källa. Hon 
poängterar att många titlar redan finns utformade i katalogen. Meyerhöffer påpekar att 
om man inte hittar en vedertagen svensk titel får man välja mellan att antingen skriva 
originaltiteln eller använda en vedertagen titel på ett annat språk, exempelvis på 
engelska eller tyska. 
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Anders Noaksson anser att den här regeln är otydlig och är tveksam till hur den fungerar 
om man inte hittar en svensk titel och det därmed finns olika valmöjligheter. Det kan bli 
godtyckligt. 
Sara Meyerhöffer håller med om att katalogisatörer kan göra olika val och ger följande 
exempel: Bengt och jag får samma verk att katalogisera. Det har en rysk titel och det 
finns ingen svensk titel. Bengt känner kanske till att verket har en känd tysk titel och 
använder den. Jag gör eventuellt inte det och väljer därmed den ryska titeln. Då kan det 
bli olika val. 
Även Anders Lönn är medveten om att katalogisatörer kan göra olika bedömningar. 
Han poängterar att detta undviks genom att SMB och BTJ har ett samarbete kring ett 
auktoritetsregister för uniforma titlar.28 Det viktiga med detta register är att man har 
gemensamma överenskommelser som alla kan utgå ifrån. 
Sara Meyerhöffer berättar också om detta samarbete, där man träffas fyra gånger/år och 
går igenom de titlar som är inlagda men ännu inte godkända. De träffas vid SMB i 
Stockholm, eftersom de har den största samlingen av referenslitteratur. 
 
Anders Lönn poängterar att det är nödvändigt med ett stort referensbibliotek för att 
uniforma titlar enligt KRS ska kunna utformas. Han betonar också att de uniforma 
titlarna är ett uttryck för verket och det som står på noten eller skivan spelar inte så stor 
roll, utan man använder sig av referenslitteratur för att få fram rätt uppgifter. Poängen 
med de uniforma titlarna är att hålla samman ett verk som benämns på flera olika sätt.  
En annan poäng med de uniforma titlarna är att de inte är obligatoriska. Lönn menar att 
de uniforma titlarna främst är användbara i situationer då det finns olika utgåvor av ett 
och samma verk, vilket dels ger fileringsfunktioner och dels möjliggör sökning på 
elementen i den uniforma titeln. 
 
Sara Meyerhöffer anser att det kan vara svårt att skilja mellan en pregnant titel och en 
form/genre-benämning, eftersom de titlar som formulerats på manifestationen ibland 
kan vara missledande och/eller bristfälliga. Det som ser ut som en pregnant titel, kanske 
egentligen ska behandlas som en form/genre-titel till exempel.  
Bengt Erlandsson påpekar att det i reglerna nämns att adjektiv som läggs till en 
form/genre-benämning gör att man betraktar titeln som pregnant. Ett exempel som kan 
nämnas är Lieder som är en form/genre-benämning. Lägger man till Irishe, d.v.s. Irishe 
Lieder blir det en pregnant titel. Han betonar att det i praktiken inte är lika enkelt som 
det låter, eftersom det finns speciella situationer som är svåra att bedöma. 
Sara Meyerhöffer framhåller att det teoretiskt kan verka enkelt, men även hon menar att 
det förekommer tillfällen då man inte är säker. Hon betonar att man dels kan få ta 
ställning till om verket ingår i en numrerad serie av olika verk och dels om ett pregnant 
ord är ett epitet eller om det är verkets titel. Även samlingstitlar kan vara pregnanta eller 
form/genre-benämningar, vilket också kan vara besvärligt att särskilja. Meyerhöffer 
poängterar att: ”Tonsättare, dom gör ju ofta inte som vi vill!”  
 
Anders Lönn anser att en form/genre-benämning kan vara svår att skilja från en 
pregnant titel. Liksom Erlandsson hänvisar han till katalogiseringsreglerna där en av 
”tumreglerna” för en form/genre-benämning är ”en titel som ofta används av olika 
tonsättare”. Denna regel är problematisk och det är nödvändigt att i Sohlmans eller i ett 
annat musiklexikon kontrollera om titeln förekommer.  

                                                 
28 Uniforma titlar för musik enligt KRS: auktoritetsregister.  
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Lönn berättar också att det finns en lista över form/genre-benämningar.29 Denna lista är 
alfabetisk och i denna svit finns även exempel på titlar som inte är form/genre-
benämningar. Dessa är tydligt markerade i listan.  
Anders Lönn nämner att det kan vara problematiskt att hitta de olika tilläggen som ska 
läggas till form/genre-benämningarna, exempelvis besättning och hur den ska 
formuleras, tonart och opusnummer. Detta gäller främst mindre kända tonsättare och 
musik från 1900-talet, där den utgåva man ska katalogisera kanske är den enda 
manifestationen av det här verket.  
Anders Lönn berör också att det finns ett antal detaljproblem som uppkommer vid 
utformningen av form/genre-benämningar, exempelvis tangentinstrument från 1700- 
talet. De frågor man då får ställa sig är: Vad är det för typ av instrument? Ofta är det 
inte piano, är det cembalo? Ska det kallas tangentinstrument eller är det klavikord? 
”Vad ska det stå i den uniforma titeln?” 
Dessutom finns ibland alternativa instrument utskrivna där en stämma exempelvis kan 
spelas på violin, flöjt etc. Detta hör enligt Lönn samman med hur musikförlagsväsendet 
tidigare publicerade utgåvor och det hade ett kommersiellt syfte att ge ut utgåvor som 
såg ut på olika sätt. Finns det alternativa instrument ska enligt reglerna ett av dessa 
instrument väljas som auktoriserad form, huvudform, medan det hänvisas till övriga. 
Lönn anser att man istället skulle kunna skriva de alternativa instrumenten med 
snedstreck emellan, men som reglerna är formulerade väljs ett av dem och då oftast det 
första.  
 
Sara Meyerhöffer menar att bland det viktigaste och svåraste är att belägga en titel om 
den inte finns i det tidigare nämnda auktoritetsregistret. Detta bör man göra oavsett om 
det är en pregnant titel eller en form/genre-benämning och man använder sig av 
uppslagsverk såsom Sohlmans musiklexikon, The New Grove Dictionary eller kataloger 
som Library of Congress Catalog. Meyerhöffer anser att det ibland kan vara något 
viktigare att belägga en pregnant titel, eftersom det ska vara originaltiteln. En 
form/genre-benämning ska vara på svenska och innehålla de bestämda elementen. Finns 
det tillräckligt med uppgifter, men man inte kan belägga titeln, är det ändå ofta möjligt 
att konstruera den uniforma titeln. Meyerhöffer påpekar att om man däremot har en 
pregnant titel på ”fel språk” är det viktigt att belägga den och därmed hitta originaltiteln. 
”Man kan inte gissa!” 
Bengt Erlandsson anser att detta visar på komplexiteten med de uniforma titlarna. Han 
poängterar även en annan aspekt på det problematiska med att belägga titlar. Många 
tonsättares verkförteckningar finns numera på nätet, vilket innebär en bedömning av 
dess kvalitet, tillförlitlighet.  
Även Sara Meyerhöffer menar att man bör vara vaksam med uppgifter som finns på 
nätet. 
 
6.5.2 FRBR:s påverkan på de uniforma titlarna 
 
Denna diskussion gäller dels hur FRBR skulle kunna påverka regeln 25.27A2S. i KRS 
och därmed de ”vedertagna” svenska titlarna och dels om listan över form/genre-
benämningar kan behållas ur FRBR:s perspektiv. 
 
Anders Noaksson menar att det är viktigt att komma ihåg katalogiseringsreglernas syfte. 
De förväntas underlätta för användarna, vilket är utgångspunkten för de vedertagna 
                                                 
29 Denna förteckning är publicerad i KKS-meddelanden 1992:2, s. 2-6. 
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titlarna. De är utifrån ordets betydelse etablerade, kända. Han poängterar även att olika 
användare har skilda behov, vilket därmed påverkar hur katalogen bör utformas. Det är 
till exempel skillnad på en forskningsinriktad användare och en användare vid ett 
folkbibliotek. En användare som forskar har ett större behov av att titlarna är på 
originalspråket medan en användare vid ett folkbibliotek lättare hittar ett verk med en 
vedertagen svensk titel. Noaksson anser att det exempelvis skulle vara besvärligt för 
användare vid ett folkbibliotek att hitta ”Brott och straff” om den ryska originaltiteln 
brukades. Han betonar dock att man skulle kunna ha nytta av originaltitlarna som en del 
i en bibliografisk post, men inte ur folkbibliotekssynpunkt och inte i den första 
träfflistan. Noaksson ser det snarare ”som en möjlig alternativ organisering av en 
träfflista eller ett bibliografiskt universum”.  
Bengt Erlandsson menar att det nationella och det internationella krockar, men anser 
också att det vore positivt med möjligheter till en större träfflista. 
 
Anders Noaksson funderar kring hur FRBR-modellen skulle påverka detta resonemang, 
d.v.s. vad man anser att verkets titel är. Om det innebär att endast originaltitlar används 
skulle det påverka regel 25.27A2S. och därmed få stora konsekvenser speciellt för 
svensk folkbiblioteks del. Det innebär att exempelvis Brandenburgkonserterna skulle 
heta något annat. Detta ställer han sig tvivlande till och understryker att det skulle vara 
främmande ur användarnas synpunkt. 
Anders Lönn betonar att de skulle motsätta sig att vedertagna titlarna tas bort och 
originaltitlar införs. Han menar att även om man utgår från verket finns det möjligheter 
att i olika miljöer och språkområden använda olika benämningar på detta verk. 
Förutsättningen är då att man använder sig av ett auktoritetsregister som översätter 
mellan dessa olika benämningar. Lönn menar därmed att FRBR inte utesluter 
användning av vedertagna titlar. Han berättar att man resonerar kring ”Virtual 
international authority file” (VIAF), som skulle bestå av de nationella formerna för titlar 
med en möjlighet att översätta mellan dem. Utgångspunkten är att där det finns 
katalogtraditioner ska dessa kunna behållas och det ska ändå vara möjligt att komma 
fram till samma verk. Exempelvis skulle man i USA kunna välja AACR-formen och i 
Sverige en svensk form etc. Lönn anser dock att detta ligger en bit in i framtiden.  
 
Sara Meyerhöffer funderar kring hur FRBR kommer att påverka form/genre-
benämningarna. Enligt nuvarande regler skrivs form/genre-benämningar på svenska och 
man använder inte originaltitlar eller originalformuleringar. Meyerhöffer anser att i 
nuläget fungerar listan över form/genre-benämningar bra, men införs endast 
originaltitlar blir det ohanterligt. Hon menar att det är orimligt för användare att känna 
till vad t.ex. symfoni heter på olika språk. Hon påpekar å andra sidan att form/genre-
titlar på svenska förstås inte är internationellt gångbara.  
Sara Meyerhöffer menar att det eventuellt kan vara möjligt att man i en tillämpning av 
FRBR kommer att använda sig av originaltitlar och komplettera med en applikation för 
nationellt bruk. 
Anders Noaksson tillägger att man då får använda en språkkod för form/genre-
benämningarna utifrån olika användares behov.  
Både Sara Meyerhöffer och Anders Noaksson anser att form/genre-benämningar är en 
viktig förutsättning vid katalogisering. 
 
Anders Lönn anser att listan över form/genre-benämningar kan fungera utifrån FRBR. 
Han ser inget hinder till varför man inte kan skriva sonat istället för sonata eller sonatas, 
d.v.s. om man som tidigare nämnts har ett fungerande auktoritetssystem. Lönn ger 
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exempel utifrån LIBRIS och menar att även om de är internationella är ändå de flesta 
användare svenskar. Det finns därmed ingen anledning att katalogen skulle vara på 
engelska. Han betonar att när många folkbibliotek och forskningsbibliotek nu slås 
samman blir även skillnaderna mindre och behoven större att ha samma kataloger. 
 
Eftersom detta tema i första hand utgår från KRS och svenska förhållanden har Patrick 
Le Bœuf endast svarat övergripande utifrån FRBR. Le Bœuf menar att problemet med 
de uniforma titlarna är dess inkonsekvens. Många gånger matchar de snarare nivån 
Uttryck än nivån Verk i FRBR-modellen, men emellanåt matchar de även Verknivån. 
Detta kan jämföras med att när musikvetare ibland nämner begreppet musikverk utgår 
de från ”Verk”, medan det snarare handlar om ”Uttryck”. Le Bœuf betonar ett en del 
kompositörer är problematiska, exempelvis Franz Liszt. En stor del av hans 
musikproduktion är arrangemang av andras verk och borde därmed betraktas som 
Uttryck, men de ses oftare som Verk av Liszt. Le Bœuf menar att ett annat problem med 
de uniforma titlarna är att man som katalogisatör måste lita till kompositörernas 
tematiska kataloger över ”verk”. 
Patrick Le Bœuf tror inte det är möjligt att utifrån de uniforma titlarna införa en FRBR-
kod som bygger på ”fullständigt samtycke”. Han poängterar att detta kan verka 
underligt med tanke på att musik är det område inom katalogisering som mest påminner 
om FRBR-modellen. Le Bœuf anser dock att vi måste inse att en del Uttryck bör 
betraktas som Verk. Han poängterar att det dessutom nämns i FRBR Final Report att 
absoluta anvisningar för en exakt gränslinje mellan Uttryck av ett verk och ett distinkt 
Verk inte är möjligt, eftersom det är kulturberoende. 
 
6.6 Katalogisering av musiktryck 
 
Vid detta tema diskuteras de svårigheter som kan förekomma vid katalogisering av 
musiktryck, exempelvis primärkälla, definition av begreppet musiktryck, utgivningstid, 
specifik medieterm etc. Resonemanget utgår i första hand från KRS och svenska 
förhållanden.   
 
6.6.1 Primärkälla 
 
Anders Lönn pekar på svårigheter som kan förekomma utifrån primärkällan. Han menar 
att det inte är ovanligt att titelsidan saknas och då blir det aktuellt att välja ersättning för 
den. Som katalogisatör kan man enligt reglerna göra olika val, där ingen källa anses mer 
rätt än den andra. Informationen kan skilja sig åt på de olika källorna, vilket innebär att 
katalogposterna kan bli relativt olika beroende på vilken källa katalogisatören väljer 
som ersättning för titelsidan. Lönn påpekar att detta accepteras, men huvudregeln är att 
man ska använda den källa där det finns mest information. Det blir därmed en 
bedömningsfråga för katalogisatören, men finns det tillgång till andra former av 
sökingångar har det i förlängningen inte så stor betydelse. Han betonar att det även vid 
behov finns möjlighet att i efterhand ändra i katalogposten. 
 
6.6.2 Definition av begreppet musiktryck 
 
En annan svårighet är att definiera vad ett musiktryck är. 
Anders Lönn ställer frågan: ”En text med en enkel melodistämma i en sångbok är det ett 
musiktryck eller en text till exempel?” Han menar att det förekommer att man gör olika 
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bedömningar och ovanstående exempel kan dels hamna i bokkatalogen och dels i 
notkatlogen. Lönn visar på att det finns objekt som har grafisk notation, exempelvis 
ackordanalys eller objekt där tonsättaren endast skrivit en A4-sida med information om 
hur stycket ska spelas. Han ställer sig frågan om detta är noter. Lönn hänvisar till att för 
en del är det noter om man kan spela från det eller om det är meningen att man ska 
använda det för att spela. Vad man väljer påverkar vilken objekttyp det får i MARC- 
formatet, klassifikationskod och om man ska skriva allmän medieterm i katalogposten. 
Även Bengt Erlandsson pekar på svårigheten med att definiera vad ett musiktryck är 
och nämner också ackordanalys som exempel. Han menar att det kan bli godtyckligt. 
Anders Noaksson kommer in på frågan om man ska klassificera dessa på Xyb (Sånger 
och visor med enbart text) eller inte, vilket är en bedömningsfråga. Han visar på att det 
är möjligt att dubbelklassificera på H, t.ex. Hc.03 (svensk poesi), vilket han anser är 
olyckligt. Han menar att det borde finnas någon anvisning för vilket som är att föredra, 
en preferensordning. Noaksson ger som exempel Fredmans epistlar, vilka han anser 
borde klassificeras på Hc.03.  
Sara Meyerhöffer påpekar att det beror på användarnas syfte. Vill de låna Bellmans 
epistlar för att sjunga är det logiskt att de finns på Xyb. 
Både Sara Meyerhöffer och Bengt Erlandsson menar att Xyb är användbar och 
användarvänlig. 
Anders Noaksson inser den praktiska aspekten, men är ändå frågande till att sätta något 
som inte innehåller noter på Xyb. 
Anders Lönn har tidigare gett exempel på Bellmans epistlar utifrån vokalmusik. Utifrån 
klassificering ställer han sig frågan om det är en visa eller en dikt om man har en utgåva 
med endast text. Han menar att svaret påverkar hur vi klassificerar den. Av praktiska 
skäl bestämmer man sig för att om det inte är någon musik ses det som ett litterärt verk 
och därmed hamnar det på H. Utgångspunkten är var användarna förväntar sig att hitta 
den, vilket inte alltid är självklart. 
 
6.6.3 Utgivningstid 
 
Anders Lönn menar att det inte finns så mycket att göra åt årtal som saknas. På äldre 
noter står ofta inga årtal och då får man skriva [18--] eller [19--], vilket man inte har 
mycket användning av. Enligt reglerna ska ett årtal skrivas, men det beror främst på 
formatets utformning. Det finns även andra detaljfrågor som exempelvis att årtalet är 
felaktigt. Det står kanske cop. 1919, men det är uppenbarligen ett nytryck från 1970-
talet. Frågan är då hur detta uttrycks i katalogposten. Lönn anser att detta är viktigt för 
användarna att veta, speciellt om det finns olika utgåvor att välja mellan. Då är ett 
nytryck mindre slitet och hållbarare. 
 
6.6.4 Specifik medieterm 
 
Anders Lönn visar på att de specifika medietermerna för musiktryck är listade i KRS. 
Han berättar att det finns möjlighet att själv formulera en medieterm om ingen av de 
nämnda är passande, men betonar att det bör ske med stor försiktighet. Lönn påpekar 
även att det finns svårigheter när man övertar poster från andra länder. Det beror på att 
skilda länder har olika uppfattningar om vad ett partitur är. Det man i USA och England 
kallar för partitur kallar de i Tyskland för stämma. I Sverige har vi ett mellanting mellan 



 
 

61 
 

partitur och stämma, nämligen termen partitur/pianostämma.30 Lönn berättar att denna 
term förkortas part./pianost., vilket han anser är en olämplig förkortning som många inte 
förstår. Dessa förkortningar beror på de tidigare nämnda kortkatalogstraditionerna, vilka 
skulle spara plats. Lönn poängterar dock att många av dessa förkortningar så 
småningom kommer att försvinna. 
Bengt Erlandsson anser att de specifika medietermerna kan vara besvärliga, eftersom 
man ibland ska använda partitur och i andra fall inte. Även Erlandsson nämner den regel 
som beskriver att en katalogisatör själv kan formulera specifika medietermer. Finns det 
ingen lämplig term skriver man endast volymer eller sidor. Detta nämns i KRS vid regel 
5.5B1. 
 
6.6.5 Titelbladskatalogisering 
 
Bengt Erlandsson visar på en annan svårighet vid katalogisering av musiktryck, 
nämligen titelbladskatalogisering. Vid BTJ utför man central katalogisering, vilket 
innebär att biblioteken har möjlighet att få hjälp med katalogisering. Det betyder att 
katalogisatören inte har något exemplar av den manifestation som ska katalogiseras 
framför sig, utan endast titelbladet som biblioteket skickat till BTJ. Han ger exempel på 
ett problem som kan förekomma, nämligen när man vid samlingar ska välja 
huvuduppslag. Då är det viktigt att ha tillgång till om det är flera kompositörer eller 
endast en, vilket kan vara svårt att bedöma endast utifrån titelbladets uppgifter. Detta är 
en praktisk svårighet som man löser genom att be biblioteken om kompletterande 
uppgifter.  
 
6.6.6 Övriga svårigheter 
 
Bengt Erlandsson anser att det kan förekomma svårigheter vid klassifikation. Han 
menar att klassifikationssystemet är ”lite rörigt” när det gäller musik. Det kan 
exempelvis ibland bli komplicerat när olika bokstavskombinationer ska läggas ihop. 
Erlandsson ger också exempel på när man ska klassificera efter besättning. Dels finns 
det olika prioriteringsordningar när det gäller form/genre och dels kan vissa instrument 
vara utbytbara i noterna, d.v.s. noterna kan spelas av liknande instrument. Han berättar 
om en annan svårighet vad gäller besättningsanmärkningar, nämligen hur man språkligt 
formulerar dem. Ibland kan det finnas väldigt många sättningar och besättningar och det 
kan innebära att man får sätta en gräns och skriva varierande besättning. 
 
Sara Meyerhöffer nämner att det har funnits problem med rubriktitel. 
Anders Noaksson beskriver att problemet uppstod genom att rubriktitel är en godkänd 
källa enligt KRS. Om en samlingsutgåva ska katalogiseras anser man vid BTJ att det 
finns fler än en rubriktitel, eftersom varje i utgåvan ingående verk har sin egen 
rubriktitel. De ställde sig då frågan hur detta skulle hanteras. Vid BTJ har de en egen 
strategi som lösning på detta problem. De anser att en rubriktitel endast gä ller när man 
katalogiserar ett enskilt häfte och inte vid en samlingsutgåva. Noaksson anser att detta 
fungerar praktiskt, men är inte säker på att det är menat så utifrån regeltexten.  
 

                                                 
30 ”Partitur/pianostämma, partitur/orgelstämma etc (score). Musikterm. Notering i partiturform av ett 
kammarmusikverk med tangentinstrument, avsedd att användas av pianisten (etc) men med de övriga 
stämmorna återgivna ovanför pianostämman, vanligen med mindre noter.” (KRS 1990, s. 511) 
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Anders Noaksson anser att delverk kan vara problematiska. Olika objekt ges ut som är 
väldigt lika till sitt innehåll, vilket innebär att det kan vara svårt att upptäcka att det är 
olika delar. Ett exempel är skolor, d.v.s. pianoskolor, gitarrskolor, blockflöjtsskolor etc., 
där det finns ett antal delar med samma titel. 
 
Både Bengt Erlandsson och Anders Lönn anser att det oftast inte finns några speciella 
svårigheter vid val av huvuduppslag. Det kan förekomma med det löses från fall till fall. 
 
På frågan vad som är det svåraste med att katalogisera musik svarar Sara Meyerhöffe r 
att det är att belägga de uniforma titlarna. Hon tycker samtidigt att det är det roligaste 
under förutsättning att det finns bra verkförteckningar och källor. 
Anders Lönn anser att något som kan vara problematiskt är att skilja mellan 
arrangemang och omarbetningar. 
 
Eftersom även detta tema i första hand utgår från KRS och svenska förhållanden har 
Patrick Le Bœuf endast svarat övergripande. Han har gjort en jämförelse mellan 
katalogisering av musiktryck och ljudinspelningar. Le Bœuf anser att det krävs mer 
kompetens och färdigheter i musik och musikhistoria för att katalogisera 
ljudinspelningar än för att katalogisera musiktryck. Han motiverar det med att verk inte 
är lika noggrant identifierade på ljudinspelningar. Detta innebär att titelsidan oftare är 
opålitlig på en ljudinspelning än på ett musiktryck. Eftersom informationen på en 
ljudinspelning i stort sett alltid är ofullständig får man använda sig av externa källor och 
referenskällor. När man katalogiserar ljudinspelningar är mottot: ”Never trust a ’title-
page’!” Vid katalogisering av ett musiktryck är det däremot lättare att lita till 
exemplaret man har framför sig. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 
Huvudsyftet med denna uppsats har varit att undersöka ”verkbegreppet”, speciellt 
musikverk dels utifrån hur det beskrivs i litteraturen och dels utifrån hur 
musikkatalogisatörer hanterar verk. Den problematik som bl.a. förekommer är 
definitionen av ”verk”. Detta påverkar de uniforma titlarnas utformning, eftersom det är 
nödvändigt att veta om en manifestation är ett uttryck av ett specifikt verk eller om det 
är ett nytt verk. Syftet har även varit att studera regelverket för katalogisering av 
musiktryck för att granska vilka övriga svårigheter som kan förekomma. Såsom 
reglerna utformats blir titelsidan den bäst fungerande av alla primärkällor. Titelsidan är 
primärkällan även för musiktryck, men en titelsida saknas ofta i nothäften och redan där 
uppstår ett problem. 
 
Den teoretiska bakgrunden har varit viktig för att förstå problematiken kring det 
”bibliografiska verkbegeppet”. Studier av olika författares resonemang har gett inblick i 
aktuella frågor som har betydelse för hur musikverk katalogiseras: Vad är ett verk? 
Vilka förändringar vill till för att nya verk ska uppstå? Är delar av ett verk självständiga 
verk? etc. Jag är medveten om att urvalet av litteratur påverkar analys och slutsatser, 
men det har varit nödvändigt att begränsa materialet för att kunna avgränsa uppsatsen. 
 
Genom den empiriska undersökningen har det varit möjligt att följa upp de teoretiska 
studierna och belysa frågeställningarna utifrån musikkatalogisatörers praktiska 
erfarenheter. Detta har varit värdefullt för att få en inblick i hur regelverket för 
katalogisering av musiktryck och uniforma titlar tillämpas. Därmed har ”verkbegreppet” 
samt vilka övriga problem och svårigheter man som musikkatalogisatör ställs inför 
diskuterats. Antalet intervjuer kunde ha varit större, men p.g.a. dels det specifika 
problemområdet och dels av tidsbrist har jag valt fem katalogisatörer vid BTJ, SMB och 
BnF. Dessa musikkatalogisatörer har jag ansett lämpliga, eftersom de dels har praktiska 
erfarenheter och dels insikt i ”verkbegreppet” utifrån FRBR. Det har dock redan 
betonats i metodavsnittet att målet med denna uppsats är en fördjupning och ökad 
förståelse av problemområdet snarare än att presentera slutgiltiga svar som kan 
generaliseras.  
 
För att redogöra för de funderingar och tankar som uppkommit under arbetets gång 
utgår jag från de frågeställningar som varit utgångspunkten för denna uppsats. Detta 
redovisas vid följande fyra rubriker samt därefter följer sammanfattande slutsatser. 
 
7.1 Vad innebär det ”bibliografiska verkbegreppet”, sådant det 
används i FRBR och KRS, för katalogisering av musik?  
 
Det ”bibliografiska verkbegreppet” som används i de svenska katalogiseringsreglerna, 
KRS och i FRBR Final Report är inget nytt begrepp. När jag studerat den historiska 
utvecklingen för katalogiseringsreglerna har det framkommit att Andrew Maunsell 
använde ”verk” och uniforma titlar redan på 1500-talet för att hålla samman olika 
versioner och översättningar av bibeln (Strout 1956, s. 271-272). Det har även 
framkommit att Panizzi, Cutter och Lubetzky, vilka haft betydelse för 
katalogiseringsreglernas utveckling, betonade vikten av att en katalog håller samman 
olika utgåvor av ett verk.  



 
 

64 
 

Under senare år har bl.a. Richard P. Smiraglia och Elaine Svenonius framhållit värdet 
av det ”bibliografiska verkbegreppet” vid informationsåtervinning och jag menar att det 
framkommit att deras tankar till stor del samstämmer med FRBR:s rapport.  
Vid arbetet med denna uppsats har jag dock noterat att ”verk” är svårt att definiera, 
eftersom det är ett abstrakt begrepp och inget man fysiskt kan ta på. Många har försökt, 
men en gemensam terminologi finns inte utan det förekommer snarare ett antal olika 
åsikter. Hur mycket ett verk kan förändras och fortfarande vara samma verk är en fråga 
många teoretiker brottats och fortfarande brottas med.  
 
Smiraglia har formulerat en verkteori med syftet att användarna lättare ska kunna 
navigera bland alla förändringar av ett verk. Förändringar sker bl.a. när ett verk 
införlivas i en kulturs tradition, eftersom innehållet i verket med tiden utvecklas 
beroende på hur det uppfattas av dem som läser det. Denna teori tillämpar Smiraglia 
även på musikverk, där både liknande versioner av ett verk, såsom arrangemang och 
nya verk, exempelvis omarbetningar ofta uppkommer. Hur denna teori fungerar i 
praktiken har jag emellertid svårt att bedöma. 
 
Ett ”bibliografiskt verk” definieras i FRBR som en intellektuell eller konstnärlig 
produkt, vilken tydliggörs i förhållande till de ”uttryck” det realiseras genom. Patrick Le 
Bœuf anser att ”verk” ändå inte är enkelt att definiera och menar att FRBR borde ha 
använt sig av en annan terminologi. Efter att ha upptäckt vilka svårigheter som 
förekommer vid definitionen av ”verk” är jag benägen att hålla med honom. 
Ett mål med FRBR-modellen är att den ska innefatta olika medietyper, däribland 
musikverk. Le Bœuf har i tabell 1 (se s. 27) tydliggjort vilka musikbegrepp som utifrån 
FRBR ses som uttryck för ett verk och vilka som ses som nya verk. Jag konstaterar dock 
att vissa begrepp ändå är svåra att särskilja och även när det gäller musikverk visar det 
sig att det inte finns ett klart svar på vilka förändringar som leder till nya verk.  
 
I KRS är valet av huvuduppslag en betydelsefull utgångspunkt för vad som är samma 
verk och vad som är ett nytt verk. Det har framkommit att huvudtanken med reglerna är 
att bearbetningar som påtagligt förändrat det ursprungliga originalets karaktär leder till 
ett nytt verk. Detta finns även reglerat för musikverk och jag bedömer att många av 
dessa regler samstämmer med uppdelningen av musikbegrepp i FRBR (se s. 38). Jag 
menar att även dessa regler inte är helt entydiga och det finns tillfällen när en 
katalogisatör helt enkelt får göra en egen bedömning. Detta har också betonats vid 
intervjuerna. Vid BTJ framkom dessutom att diskussionerna kring ”verkbegreppet” 
oftast leder till att valet av huvuduppslag blir aktuellt. 
 
Sherry L. Vellucci och Smiraglia betonar att AACR2, vilka KRS bygger på, traditionellt 
utgår från en beskrivning av det fysiska exemplaret. Detta har även framhållits vid den 
empiriska undersökningen. Jag anser att detta belyser en väsentlig skillnad vid 
jämförelse med FRBR:s modell och de fyra entiteterna i Grupp 1: Produkten (se s. 19-
20). Den utgår istället från ”verket” och vidare till uttryck, manifestation och slutligen 
exemplar.  
Patrick Le Bœuf kritiserar denna modell och menar att man i praktiken i stället utgår 
från det enskilda fysiska exemplaret. Dessa tankar har till viss del även tydliggjorts vid 
intervjuerna. Katalogisatörerna ser snarare FRBR som en teoretisk modell som 
möjliggör en strukturering av de verktyg som redan finns.  
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Vid intervjuerna har det framhållits att de anglosaxiska länderna i högre grad än Sverige 
använder sig av ”verk” och uniforma titlar vid katalogisering, vilket visar på likheter 
med FRBR-modellen. I KRS tillämpas detta främst för musikverk, ”anonyma” klassiker 
samt för att hålla samman olika bibelutgåvor (KRS kapitel 25). Jag har vid arbetet med 
denna studie funnit att det i Sverige sedan 1950-talet finns en tradition att katalogisera 
musikverk. C.-G. Stellan Mörner utformade 1962 katalogregler för ljudupptagningar, 
vilka hålls samman med uniforma titlar. Dessa regler påminner om de i KRS utformade 
reglerna för musikverk och uniforma titlar.  
Vid SMB och BTJ menade man att katalogisering av musik utifrån KRS är ett av de 
områden som har störst likhet med FRBR-modellen. Som katalogisatör har man 
visserligen ett enskilt exemplar av en specifik manifestation framför sig, men 
verktanken finns med från början. 
Detta hänger samman med det som nämnts i början av uppsatsen, nämligen att språket 
inte är ett hinder vid användning av musik. 
Även Le Bœuf framhåller att musikkatalogisatörer redan är förtrogna med FRBR:s 
ramverk, eftersom de utgår från musikverket och dess olika versioner och framföranden.  
Jag anser att detta visar på det ”bibliografiska verkbegreppets” betydelse för musik både 
som det används i FRBR och KRS. Det möjliggör att olika utgåvor av ett musikverk 
hålls samman. 
 
Den studie Vellucci genomförde visar att det finns sex kategorier av relationer bland 
musikmaterial, exempelvis den mellan ett originalverk och versioner av det verket. 
Dessutom framkom att en övervägande del av alla musikmaterial har en relation till en 
annan entitet (se s. 31). Vellucci pekar på att relationerna i nuvarande kataloger visas 
med hjälp av länkar, men det är inte självklart att det framgår vilken form av relation det 
är. Vid intervjuerna ansåg samtliga att de relationer som finns till musikverk är av 
intresse för användarna att ta del av.  
När jag dels studerat KRS och FRBR samt dels samtalat med katalogisatörerna har det 
blivit tydligt att KRS och FRBR skiljer sig åt när det gäller att visa ett verks olika 
relationer. Enligt KRS finns det möjligheter att utifrån ambitionsnivån beskriva 
relationer i anmärkningen. Målsättning med FRBR är däremot att olika relationer 
exempelvis mellan ett verk och olika uttryck av ett verk ska tydliggöras i katalogen, för 
att underlätta för användarna. 
Vid SMB och BTJ frågade man sig om det är praktiskt genomförbart att i gällande 
kataloger införliva FRBR-modellen och alla de former av relationer som förekommer.  
Jag kan konstatera att det ”bibliografiska verkbegeppet” är betydelsefullt utifrån musik, 
men bedömer att det behöver tydliggöras om det ska förstärkas i våra kataloger och 
katalogiseringsregler.  
 
7.2 Hur resonerar musikkatalogisatörer kring begreppet ”verk” och 
hur arbetar de med ”musikverk”? 
 
Jag anser att det vid intervjuerna har framkommit att musikkatalogisatörerna inte 
uppfattar ”verkbegreppet” som tillräckligt klart definierat. Detta gäller till viss del våra 
nuvarande katalogiseringsregler, men även i hög grad vid samtal kring framtida regler 
utifrån FRBR. Detta har tydliggjorts vid diskussionerna kring hur mycket ett musikverk 
kan förändras och fortfarande vara samma verk. Ibland har musikkatalogisatörerna haft 
olika åsikter om vilket som är ”verket” och ibland har det inte funnits ett enkelt och 
självklart svar. Följande resonemang belyser detta. 
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Patrick Le Bœuf är tveksam till om det är möjligt att formulera en entydig definition av 
”verk”. Han anser att en förutsättning för att katalogisering ska fungera i praktiken 
snarare är att gemensamma överenskommelser utarbetas. 
Anders Lönn betonade vid intervjun att det är svårt att veta var gränsen för ett verk går. 
Detta har man försökt precisera i katalogiseringsreglerna, men det är omöjligt att 
formulera regler för alla situationer. När nya situationer uppkommer får erfarna 
musikkatalogisatörer komma överens om en praxis som fungerar.  
Katalogisatörerna vid BTJ insåg också denna problematik och Bengt Erlandsson 
menade att regelverket för begreppet ”verk” behöver tydliggöras om det ska vara 
tillämpbart. 
 
De praktiska exempel uppsatsen utgår ifrån (se bilaga 1 och bilaga 2) visar på de 
svårigheter som kan förekomma och de klargör därmed hur katalogisatörerna arbetar 
med ”musikverk”.  
 
Teoretiskt verkar det enkelt att skilja mellan ett arrangemang och en omarbetning, d.v.s. 
ett arrangemang är inte ett nytt verk medan en omarbetning däremot leder till ett nytt 
verk (KRS reglerna 21.18B. och 21.18C.). Jag konstaterar dock utifrån exemplet med 
jazzversionen av ”Concierto de Aranjuez” av Joaquín Rodrigo att det inte alltid är lika 
enkelt i praktiken. Katalogisatörerna kom i detta exempel inte fram till ett entydigt svar. 
Vid SMB och BTJ beskrev katalogisatörerna tillvägagångssättet i de situationer det inte 
redan finns färdiga katalogposter utformade. 
Vid SMB är en utgångspunkt vad den ursprunglige tonsättaren anser, vilket inte alltid är 
möjligt att känna till. En annan betydelsefull förutsättning för katalogisering är var 
användarna förväntar sig att finna ett verk, exempelvis om det är vid jazzhyllan eller vid 
hyllan för klassisk musik. 
Vid BTJ är regel 25.35C1. i KRS vägledande i denna situation och där framgår att om 
ett arrangemang får en ny titel, ett nytt opusnummer etc., behandlas det som ett nytt 
verk. I denna regel nämns dessutom att om ett arrangemang påtagligt förändrat det 
musikaliska innehållet har ett nytt verk uppkommit. 
Dessa utgångspunkter och regler visade sig emellertid inte vara tillräckliga för att i 
ovanstående exempel komma fram till ett svar. 
Jag har redan vid den förra frågeställningen fastslagit att vissa regler i KRS är något 
oklara, vilket ibland innebär en bedömning. Patrick Le Bœuf menar att där nuvarande 
regler är otydliga blir även FRBR otydlig, eftersom modellen inte innebär något nytt 
utan speglar våra regler. Om FRBR kommer att implementeras i KRS är inte klarlagt, 
men jag anser att modellen bortsett från detta kan vara ett instrument för att upptäcka 
oklarheter i nu gällande regler.  
 
Vid diskussionen kring huruvida det skapas ett nytt musikverk om exempelvis en opera 
gestaltas på flera sätt och medietypen därmed förändras, framkom olika åsikter bland 
musikkatalogisatörerna. Detta påverkar därmed hur de går till väga vid katalogiseringen 
av musikverket.  
Samtliga var överens om att det ingår i verkidén att musikdramatik ska kunna förändras 
samt att ett partitur och en CD-inspelning av en opera inte innebär ett nytt verk. 
Åsikterna gick dock isär när det gäller en förändring av medietypen till en 
videoupptagning.  
Vid BTJ ansåg man att den ursprunglige upphovsmannen inte gjort bilderna, samt att 
det är alltför många inblandade för att en videoupptagning ska betraktas som samma 
verk som originalverket.  
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Vid SMB menade man däremot att en videoupptagning, där innehållet i originalverket 
inte förändrats, fortfarande ses som samma verk.  
Jag kan konstatera att liksom BTJ utgår både Library of Congress och FRBR-modellen 
från att ett verk som ändrat form leder till ett nytt verk. I detta exempel menar jag att det 
är svårt att bedöma vilket sätt att katalogisera som är det bästa utifrån användarna. Jag 
inser dock att de olika bedömningarna påverkar hur en katalogpost utformas och 
framför allt påverkas valet av ingångar, d.v.s. sökmöjligheter. Exempelvis kan 
videoupptagningen av ”La Nozze di Figaro” av Mozart antingen få titeln eller 
sökelementet för kompositörens namn som huvuduppslag beroende på katalogisatörens 
bedömning. 
 
I samtalen om huruvida samlingstitlar kan vara ”verktitlar” eller ej, visade det sig att 
detta finns beskrivet både i KRS och FRBR. När exemplen Bach´s 
Brandenburgkonserter, Chopins Nocturnes och ”Wonderful Christmas Carols” 
diskuterades framträdde både likheter och olikheter mellan KRS och FRBR, vilket 
därmed påverkar katalogiseringen av musikverk.  
Vid BTJ och SMB framkom att Bach´s Brandenburgkonserter och Chopins Nocturnes 
katalogiseras som verk. Katalogisatörerna hänvisade till att opusnumret är vägledande 
samt att det i KRS finns uniforma titlar utformade för dessa typer av verk. Det framkom 
även att det i FRBR finns en kategori som motsvarar dessa titlar. 
”Wonderful Christmas Carols” är däremot inte självklart ett verk utifrån KRS. Anders 
Lönn framhöll att det kan ses som ett verk, men det kan även ses som en samling av 
olika verk beroende på om det exempelvis finns flera upphovsmän. 
Patrick Le Bœuf betraktar Bach´s Brandenburgkonserter och Chopins Nocturnes som 
”mega-verk” vilka tillhör samma form eller genre. ”Wonderful Christmas Carols” är 
traditionellt sett inte ett verk, men utifrån FRBR kan man enligt Le Bœuf tolka det som 
ett musikverk. Han hänvisar till ett tillägg i FRBR som möjliggör att manifestationens 
titel också blir verkets titel.  
Den sista tolkningen av ”musikverk” är inte helt okontroversiell och genom att studera 
FRBR Listserve Archive har jag förstått att alla inte självklart ser titlar av typen 
”Wonderful Christmas Carols” som verktitlar utan snarare som samlingstitlar. 
Vid BTJ diskuterades samlingstitlar utifrån FRBR och frågetecknen gällde hur dessa 
praktiskt kan utformas. Anders Noaksson undrade om inte FRBR-modellen kommer att 
utgå ifrån uniforma titlar för att det ska vara genomförbart att utforma en katalogpost. 
Utifrån denna diskussion drar jag slutsatsen att FRBR inte ger några klara lösningar på 
de problem man som musikkatalogisatör ställs inför vid katalogisering enligt nu 
gällande regler. FRBR-modellen visar på möjliga lösningar, men ger även utrymme för 
olika tolkningar, vilket ibland leder till att det väcks fler frågor än det ges tydliga svar.  
 
När katalogisering av självständiga verk som tillsammans bildar en större enhet 
diskuterades framkom samstämmiga uppgifter vid SMB och BTJ om dess behandling.  
Vid ett omfattande verk som ”Nibelungens ring” katalogiseras det enligt KRS som ett 
”verk”, samtidigt som även de enskilda operorna, vilka ingår i detta verk, katalogiseras 
som självständiga verk. Detta hör dock inte till vanligheterna utan oftast katalogiseras 
”verket”, medan dess delar inte anses som självständiga verk. Dessa regler i KRS bidrar 
till att de uniforma titlarna kan utformas på ett lämpligt sätt. 
Patrick Le Bœuf har en bred definition av vad ett självständigt verk är. Han menar att 
varje del av ett musikverk som har ”gränslinjer” vilka är ”exakt definierade” kan ses 
som ett självständigt verk. Le Bœuf nämner exempelvis att en sats i en symfoni kan ses 



 
 

68 
 

som ett självständigt verk. Han medger dock att denna definition inte är helt självklar, 
men undrar vad en beståndsdel är om den inte är ett verk. 
När jag studerat FRBR framgår det att denna diskussion ingår i helhet-del relationen. 
Delar av ett verk kan ses som självständiga verk och dessa är utifrån FRBR 
betydelsefulla att tydliggöra i katalogen. Därmed förtydligas även relationen mellan 
helhet och del. 
Jag anser att denna diskussion visar på att det enligt KRS är reglerat vad som är ett 
självständigt verk och hur de uniforma titlarna därmed ska utformas. Det har också 
framkommit att det oftast inte är några större problem med denna hantering. Det som 
inte är klart är vad det skulle innebära om begreppet vidgas utifrån Le Bœuf´s definition 
samt även vad FRBR:s riktlinjer skulle betyda för katalogisering av musikverk. För 
användarna är det angeläget att den information som visas i en katalogpost är väsentlig. 
Elaine Svenonius hänvisar till ”Principle of significance”, d.v.s. beskrivningen ska 
endast innehålla betydelsefull information (Svenonius 2001, s. 68). Jag anser att för 
musikkatalogisatörernas del är det å andra sidan angeläget att det är tydligt reglerat hur 
ett självständigt verk ska hanteras för att katalogiseringen ska vara praktiskt 
genomförbar. 
 
När jag i FRBR Listserve Archive studerade diskussionen kring hur ”Waltzing Matilda” 
skulle katalogiseras utifrån FRBR-modellen framkom det att ”verkbegreppet” inte alltid 
är entydigt. Den problematik som diskuterades utifrån vokalmusik var om man ser 
texten respektive melodin som självständiga verk. Några andra frågor var om det 
uppstår ett nytt verk om exempelvis text och melodi kombineras eller om texten eller 
melodin ersätts i en sång. Enligt FRBR är ett flertal tolkningar möjliga och jag menar att 
detta blev tydligt vid denna diskussion, d.v.s. någon självklar lösning framkom inte. 
Ovanstående problematik diskuterades även vid SMB och BTJ och några klara svar 
framkom inte heller där. Anders Lönn betonade dock att om en text och en melodi är två 
självständiga verk och dessa kombineras då uppstår ett nytt verk. Däremot är det inte 
självklart att en melodi är ett självständigt verk, exempelvis anser tonsättare snarare att 
de komponerat ett musikverk (se s. 53). 
Vid katalogisering av vokalmusik utgår emellertid katalogisatörerna från KRS där det är 
relativt tydligt beskrivet hur detta hanteras. Oftast utgår man vid vokalmusik från 
musiken och kompositören när verket fastställs. I exemplet med den Sovjetiska 
nationalhymnen som fått en ny text framkom vid intervjuerna att detta enligt KRS 
därmed betraktas som samma verk. Det fanns dock olika uppfattningar om hur det 
skulle hanteras i FRBR. 
Även Patrick Le Bœuf utgår från ovan nämnda resonemang. Han menar dock att en text 
som inte återspeglar originalet också kan innebära ett nytt verk. Le Bœuf påpekar 
emellertid åter betydelsen av gemensamma överenskommelser som inte alltid utgår från 
ett förnuftigt resonemang eller som är den absoluta sanningen. 
I denna diskussion håller jag med Patrick Le Bœuf om att det är nödvändigt med 
gemensamma överenskommelser, vilka eventuellt inte alltid är logiska. När jag jämför 
diskussionerna i FRBR Listserve Archive med KRS framstår detta ännu tydligare. 
FRBR medger ett antal tolkningar av vad som utifrån vokalmusik anses vara ett verk, 
vilket inte leder till en entydig hantering. I KRS är det däremot relativt tydligt beskrivet 
att man oftast utgår från musiken och kompositören. En ny text innebär för det mesta 
inte ett nytt verk, men det gör däremot en ny melodi. Jag kan ställa mig frågande till 
varför kompositören räknas före textförfattaren, men inser att reglerna gör 
katalogiseringen praktiskt genomförbar. 
 



 
 

69 
 

7.3 Hur hanterar musikkatalogisatörer utformningen av de uniforma 
titlarna? 
 
Sedan jag studerat regelverket för de uniforma titlarna och genomfört intervjuerna anser 
jag att dessa titlar är ett värdefullt redskap för att hålla samman olika utgåvor av ett 
”verk”. Detta gäller i hög grad för musikverk som ofta förekommer i ett antal versioner 
med olika titlar. Det underlättar därmed för användare av bibliotekens notsamlingar att 
även hitta och bruka noter som är utgivna i andra länder.  
Jag har också noterat att reglerna i 25.25.-25.35. i KRS är genomarbetade och ger 
vägledning vid utformningen av dels form/genre-benämningar och dels pregnanta titlar. 
När jag jämfört reglerna för uniforma titlar i KRS med C.-G. Stellan Mörners 
katalogregler från 1962 har det visat sig att mycket överensstämmer. Mörner benämner 
titlarna annorlunda, men innebörden är i stort sett den samma.  
Teoretiskt kan reglerna verka enkla, men vid intervjuerna med musikkatalogisatörerna 
har det dock framkommit att det finns vissa svårigheter vid hanteringen av de uniforma 
titlarna.  
 
I samtalen om de pregnanta titlarna framkom det både vid SMB och BTJ att språket är 
en av de huvudsakliga svårigheterna när denna typ av uniforma titlar utformas. Det 
finns emellertid reglerat i KRS (regel 25.27A2S.) hur detta ska hanteras. Tonsättarens 
originaltitel används när den är på svenska, danska, norska, enge lska, tyska, franska, 
italienska eller latin och vid övriga språk används en ”vedertagen” svensk titel. Vid 
SMB och BTJ utgår man i första hand från Sohlmans när en vedertagen svensk titel ska 
användas och därmed beläggas.  
Vid BTJ framkom att det finns ett tillägg till denna regel som är något godtycklig och 
som kan leda till att olika val görs. Om det inte finns en svensk titel kan katalogisatören 
nämligen välja mellan att använda originaltiteln eller en vedertagen titel på ett annat 
språk.  
Jag håller med om att denna del av regeln kan vara godtycklig. Det har emellertid 
betonats vid intervjuerna att SMB och BTJ samarbetar kring ett auktoritetsregister för 
uniforma titlar.31 Det menar jag är positivt, eftersom huvudtanken med registret är att 
man ska undvika att katalogisatörer gör olika bedömningar vid utformningen av de 
uniforma titlarna. 
 
Anders Lönn och Anders Noaksson framhöll vid intervjuerna att användningen av 
vedertagna svenska titlar är ett avsteg från AACR2, där originaltiteln alltid används. 
Båda betonade emellertid att regeln som möjliggör nyttjande av svenska titlar 
underlättar för användarna vid sökning i katalogen.  
Jag betraktar denna regel som en förutsättning för att katalogen ska vara användbar. I 
diskussionen med Anders Lönn nämndes ett exempel, nämligen ”Riddar blåskäggs 
borg” som är en vedertagen svensk titel. Den ursprungliga titeln på ungerska är ”A 
kékszakállú herceg vára”, vilket skulle vara väldigt svårt för de flesta användare att 
förstå. Jag anser liksom Lönn att de svenska titlarna underlättar för användare både vid 
forskningsbibliotek och vid folkbibliotek. 
 
Både vid SMB och BTJ framkom att det kan vara svårt att skilja mellan en pregnant 
titel och en form/genre-benämning. Detta hanterar katalogisatörerna genom att utgå från 
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KRS, där det finns vägledning i åtskilliga fall, exempelvis blir en form/genre-
benämning tillsammans med ett adjektiv (Grosse Fuge) en pregnant titel. 
Jag kan utifrån våra diskussioner konstatera att även dessa regler är något godtyckliga 
och det inträffar situationer som är svåra att bedöma. I sammanhanget framkom dock att 
en förteckning över form/genre-benämningar används,32 vilket jag liksom 
auktoritetsregistret anser är ett bra initiativ. Det leder till att katalogiseringen blir så 
likvärdig som möjligt, vilket i sin tur underlättar för användarna. 
Anders Lönn pekade på att det finns ett antal svårigheter vid utformningen av 
form/genre-benämningar. Det innebär att det ibland kan vara svårt att hitta de olika 
tilläggen, exempelvis besättning, opusnummer och tonart. Det finns även ett antal 
problematiska detaljfrågor, exempelvis tangentinstrument från 1700-talet samt att det 
ibland förekommer att alternativa instrument är utskrivna.  
Sara Meyerhöffer betonade att bland det viktigaste och svåraste är att belägga de 
uniforma titlarna och som katalogisatör utgår man från pålitliga källor som 
musiklexikon och kataloger. I denna diskussion framkom att man ofta med fördel 
använder sig av verkförteckningar, tryckta eller publicerade på Internet. Detta anser jag 
belyser hur viktigt det är att man som katalogisatör kritiskt granskar de källor man 
använder sig av vid katalogisering.  
 
Vid samtal om hur FRBR skulle kunna påverka de uniforma titlarna var man både vid 
SMB och BTJ överens om att det vore orimligt att införa endast originaltitlar både vad 
gäller pregnanta titlar och form/genre-benämningar. Form/genre-benämningar skrivs 
dessutom utifrån KRS alltid på svenska. Katalogisatörerna ansåg att det skulle få stora 
konsekvenser, eftersom det skulle bli oerhört svårt för användarna att förstå och därmed 
kunna utnyttja stora delar av katalogerna. Vid SMB framkom emellertid att det inte är 
en omöjlighet att utifrån FRBR utgå från verket och i olika språkområden använda sig 
av nationella benämningar. Förutsättningen är att man använder sig av ett fungerande 
auktoritetssystem som översätter mellan benämningarna. 
Jag inser att det ibland förekommer svårigheter med utformningen av de uniforma 
titlarna, exempelvis när en vedertagen svensk titel ska hittas och beläggas eller när 
tilläggen i form/genre-benämningen ska utformas. Jag konstaterar dock precis som 
musikkatalogisatörerna att det är en nödvändighet att vedertagna svenska titlar brukas 
samt att form/genre-benämningarna skrivs på svenska för att en katalog ska vara 
användbar. 
I detta sammanhang kan begreppet ”vedertagen” diskuteras. Frågan som uppkommer är 
när en titel blir vedertagen, d.v.s. etablerad och vem som avgör det. I KRS hänvisas i 
första hand till Sohlmans musiklexikon, men liksom Anders Lönn kan jag konstatera att 
detta börjar bli gammalt, d.v.s. från 1975-1979. Det finns möjlighet att använda annan 
referenslitteratur som komplement till Sohlmans för musikverk som tillkommit efter 
1979 eller för titlar som etablerats under senare år. Jag anser att detta likväl kan vara 
svårt att hantera och att det ibland innebär en bedömning. Jag antar emellertid att även 
detta diskuteras i den musikgrupp som består av katalogisatörer från SMB och BTJ, 
vilka regelbundet träffas och samverkar. 
 
Patrick Le Bœuf bedömer att huvudproblemet med de uniforma titlarna är att de utifrån 
FRBR inte är konsekventa. Oftast matchar de Uttryck, men ibland matchar de även 
Verk. Le Bœuf menar dessutom att det är problematiskt att införa en FRBR-kod för 

                                                 
32 Förteckning är publicerad i KKS-meddelanden 1992:2, s. 2-6. 
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uniforma titlar för musik som är tillämpbar i alla länder, beroende på de kulturella 
skillnader som förekommer. 
Jag menar att detta visar på att det inte är självklart enkelt att implementera FRBR i våra 
nuvarande regler. En förutsättning är att de kataloger som idag använder sig av FRBR-
modellen, vilket än så länge inte är många, först utvärderas. Frågan är hur fungerar 
modellen i praktiken. 
 
7.4 Vilka speciella svårigheter, förutom verkproblematiken, 
förekommer vid katalogisering av musiktryck? 
 
När jag studerat katalogiseringsreglerna (KRS) har jag förstått betydelsen av att 
katalogisatörer utgår från en specifik källa, primärkällan, när dokument beskrivs. Detta 
är en förutsättning för att katalogposterna ska bli så likformade som möjligt. Jag har 
även noterat att reglerna utgår från katalogisering av böcker, vilket innebär att det 
förutom ”verkproblematiken” förekommer ett antal svårigheter vid katalogisering av 
musiktryck. Genom ISBD-projektet har dock utgångspunkten förbättrats bl.a. genom att 
olika typer av medier inbegrips. Användningen av ISBD möjliggör även ett 
internationellt utbyte av katalogposter, vilket jag anser är betydelsefullt.  
De svårigheter som kan förekomma vid katalogisering av musiktryck och som redovisas 
här är inte uttömmande. 
 
Svårigheter som framkommit både i litteraturen och vid intervjuerna är: val av 
primärkälla och fastställande av utgivningstid. 
 
Vid arbetet med denna uppsats har jag uppmärksammat att det vid katalogisering av 
musiktryck inte självklart finns en titelsida, vilket är primärkällan för musiktryck. Brian 
Redfern ger som förklaring att traditionen att använda en titelsida inte är lika vanlig vid 
musiktryck som vid böcker. Han betonar att även om det skulle finnas en titelsida kan 
vissa betydelsefulla uppgifter ha utelämnats. Jag har noterat att det i KRS regel 5.0B1. 
hänvisas till ett antal ersättningar om titelsidan saknas, vilket jag anser betyder att 
katalogisatörer kan göra olika bedömningar. Vid intervjun med Anders Lönn framkom 
dock att ingen av källorna som ersätter primärkällan anses mer rätt än den andra. 
Katalogposterna kan därmed bli olika beroende på katalogisatörernas bedömning, vilket 
accepteras. Lönn poängterade att det inte har en avgörande betydelse, eftersom det ofta 
finns andra sökingångar och dessutom en möjlighet att i efterhand ändra uppgifterna i 
katalogposten.   
Brian Redfern anser att bestämningen av utgivningstid kan vara problematisk vid 
katalogisering av musiktryck, eftersom det ofta saknas både utgivningsår och 
tillverkningstid. Även Anders Lönn konstaterade denna problematik, som speciellt 
förekommer vid äldre noter. Han förklarade att ett årtal bör skrivas främst p.g.a. 
MARC-formatets utformning. 
 
Några svårigheter som betonats i litteraturen, men som knappast nämnts av 
katalogisatörerna är: upphov, språk och utgåvor. 
 
Brian Redfern menar att svårigheter som kan förekomma vid upphov är utländska 
författares och kompositörers namn, d.v.s. hur dessa ska utformas som sökelement. Jag 
har emellertid tidigare i uppsatsen konstaterat att det i KRS kapitel 22 finns utförligt 
reglerat hur sökelement för personer ska utformas. I katalogen finns dessutom ofta 
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musikverk av kompositörerna, vilket innebär att sökelement redan är utformade. Detta 
visar på att utvecklingen inom katalogisering gått framåt, bl.a. genom datoriseringen, 
sedan 1979 då Brian Redferns bok publicerades. Problematiken kring att utforma 
sökelement för utländska kompositörer är därmed inte lika påtaglig idag, dels genom 
katalogiseringsreglernas utveckling och dels genom möjligheten att utbyta 
katalogposter. Jane A. Myers pekar på en annan problematik vid upphov, nämligen att 
det ibland finns många olika upphovsmän och därmed kan det vara svårt att veta vem 
som är ansvarig för text, musik etc. 
Redfern anser även att språk kan orsaka bekymmer vid katalogisering av musiktryck. 
Det förekommer främst när titelsidorna är på ett flertal språk, eftersom noter ofta 
beställs från olika länder. Framför allt kan det uppkomma problem med titelsidor som 
har annan skriftart än latinsk och då används translittereringsschema. Jag menar dock att 
genom folkbibliotekens beställningar och inköp av invandrarlitteratur har med tiden en 
större erfarenhet av olika språk uppkommit. Utbyte av katalogposter och annan 
information mellan olika bibliotek innebär också att titelsidor på andra språk inte anses 
som ett stort problem av musikkatalogisatörer. Myers hänvisar i detta sammanhang till 
att musikterminologin, exempelvis namn på instrument, kan vara besvärliga att 
översätta mellan olika språk.  
Det är värt att notera att svårigheter som förekommer i samband med upphov och språk, 
vilka Redfern och Myers betonat utifrån musik, även gäller andra medier. Dessa 
svårigheter är därmed snarare generella än specifika för musik. 
E.T. Bryant anser vidare att olika utgåvor, exempelvis arrangemang, kan innebära 
problem vid katalogisering. Detta har emellertid behandlats vid tidigare frågeställningar 
och den bästa lösningen är att de hålls samman med uniform titel. 
 
Bland de svårigheter som katalogisatörerna vid intervjuerna särskilt betonat finns: 
titelbladskatalogisering, klassifikation, definition av termen musiktryck, val av specifik 
medieterm och rubriktitel.  
 
Jag kan konstatera att problematiken kring titelbladskatalogisering är relativt specifik 
för BTJ, eftersom katalogisatören inte har hela exemplaret av en speciell manifestation 
framför sig. Bengt Erlandsson förklarade att det medför praktiska svårigheter, eftersom 
katalogisatören inte har tillgång till alla de nödvändiga uppgifterna. 
Erlandsson visade även på några svårigheter vid klassifikation, exempelvis att 
klassifikationssystemet inte är tillräckligt tydligt vad gäller musik, vilket jag är benägen 
att instämma i. Jag har noterat att det bl.a. förekommer långa bokstavskombinationer, 
vilka ibland även ska kombineras. Erlandsson menade att det också kan vara 
problematiskt att klassificera efter besättning, eftersom det förekommer olika 
prioriteringsordningar för exempelvis form/genre. Klassifikation är egentligen utanför 
denna uppsats ämne, som istället behandlar bibliografisk beskrivning. Det nämns dock 
kortfattat, eftersom katalogisatörerna tog upp det i samband med problem vid 
katalogisering av musiktryck. 
En svårighet som betonades både vid SMB och BTJ var definitionen av termen 
musiktryck . Detta kan tyckas vara ett enkelt problem, men jag upptäckte att det var 
betydligt svårare än jag trodde. Ett exempel som nämndes var om en text med en 
melodistämma ska anses vara ett musiktryck eller en text. Några andra exempel var om 
det betraktas som musiktryck i de fall det förekommer ackordanalys eller om tonsättaren 
endast beskrivit hur ett stycke ska spelas. Detta anser jag är godtyckligt och 
katalogisatörer kan därmed göra olika bedömningar, vilket även Anders Lönn 
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bekräftade. Ett exempel på texter utan noter som ändå betraktas som musiktryck är 
libretton. 
Lönn betonade att de specifika medietermerna, d.v.s. de olika typerna av partitur som 
finns listade i KRS kan vara bekymmersamma när poster övertas från andra länder. 
Detta beror på att det i olika länder finns skilda uppfattningar om vad ett partitur är. Den 
svenska termen partitur/pianostämma används exempelvis inte i Tyskland eller USA. 
Där används i stället stämma respektive partitur, vilket visar på den problematik som 
kan förekomma. Både Lönn och Erlandsson framhöll även möjligheten att 
katalogisatörer själva kan utforma specifika medietermer, vilket dock ska ske med stor 
försiktighet.  
Sara Meyerhöffer pekade på att rubriktiteln har vållat bekymmer vid samlingsutgåvor. 
Detta beror på att den enligt KRS är en godkänd källa, men vid samlingsutgåvor finns 
ett flertal rubriktitlar. Detta löstes vid BTJ genom att man endast använder rubriktitel 
som godkänd källa när ett enskilt häfte katalogiseras och inte vid samlingsutgåvor. 
Detta anser jag är ett bra exempel på när katalogisatörer tillsammans diskuterar kring 
hur katalogiseringsreglerna kan tillämpas för att de ska kunna fungera i praktiken. 
Ibland kan det vara nödvändigt att inte exakt följa reglerna utan även föra ett förnuftigt 
resonemang.  
      
7.5 Sammanfattande slutsatser  
 
Det ”bibliografiska verkbegreppet” som används i KRS och FRBR är tveklöst av stor 
betydelse vid katalogisering och som framgår av den här uppsatsen av speciellt intresse 
i samband med musikmedier. Denna slutsats kan motiveras med att musikverk ofta 
förekommer i olika versioner och nya verk kan också uppstå ur befintliga verk. 
”Verkbegreppet” är därmed betydelsefullt genom dess möjlighet att hålla samman alla 
utgåvor av ett musikverk.  
Däremot bör man vara medveten om att KRS och FRBR har olika utgångspunkter. 
Traditionellt utgår KRS från en beskrivning av det fysiska exemplaret, medan FRBR-
modellen utgår från ”verket”.  
En av målsättningarna med FRBR är att relationer mellan exempelvis olika verk och 
mellan verk och uttryck ska tydliggöras i katalogen. Detta är inte lika uttalat i dagens 
kataloger, vilket ytterligare belyser grundläggande principiella skillnaderna mellan KRS 
och FRBR.  
Vid arbetet med denna uppsats har det framkommit att begreppet ”verk” är 
problematiskt att definiera. Om ”verk” ska förstärkas i våra kataloger, eventuellt genom 
att FRBR implementeras, anser jag att det är nödvändigt att definitionen tydliggörs. Jag 
är däremot tveksam till om detta är möjligt. Många har försökt under 1900-talet och 
fram till idag, men ännu har ingen lyckats. 
 
Även musikkatalogisatörerna anser att ”verk” inte är klart definierat och därmed finns 
dels olika åsikter om vad ett verk är och dels finns ibland helt enkelt inget entydigt svar. 
Jag menar att det vid intervjuerna har klargjorts att det är nödvändigt med gemensamma 
överenskommelser. Dessa är däremot inte alltid logiska eller den absoluta sanningen. 
Dessa överenskommelser behövs i hög grad vid arbetet med ”musikverk”. Det kan 
finnas olika åsikter om ”verkbegreppet”, men utgångspunkten i katalogiseringsreglerna 
(KRS) bidrar till att katalogiseringen blir så överensstämmande som möjligt. Det har 
dock framkommit att regelverket ibland kan tolkas på flera sätt, vilket leder till olika 
bedömningar. Därmed utformas ibland olika katalogposter som i förlängningen även 
påverkar sökmöjligheterna för användarna.  



 
 

74 
 

Jag har vid arbetet med uppsatsen uppfattat att FRBR-modellen många gånger 
möjliggör ett flertal tolkningar, vilket ofta leder till att frågorna blir fler än svaren. Jag 
anser att det är nödvändigt med en utvärdering av modellen om den ska införlivas i 
katalogiseringsreglerna. Däremot är det möjligt att använda den som en tankemodell 
som strukturerar de redskap vi har idag. Modellen kan även användas som en ”spegel” 
som visar var våra nuvarande regler är otydliga. För att få svar på hur modellen fungerar 
i praktiken anser jag att det är angeläget med ytterligare undersökningar av hur de 
kataloger fungerar som implementerat FRBR. 
 
Jag har kommit fram till att de uniforma titlarna är ett värdefullt redskap för att hålla 
samman olika utgåvor av ett ”verk”. De möjliggör för användarna att lättare kunna hitta 
och därmed välja ett lämpligt dokument.  
Jag har även uppmärksammat att reglerna i KRS för uniforma titlar ger vägledning när 
dessa ska utformas. Det har emellertid vid intervjuerna framkommit att det i praktiken 
finns detaljproblem både vid de pregnanta titlarnas och form/genre-benämningarnas 
utformning. Språket är exempelvis en av de huvudsakliga svårigheterna när de 
pregnanta titlarna utformas och det kan även vara problematiskt att skilja mellan en 
pregnant titel och en form/genre-benämning. Detta kan innebära att katalogisatörer 
ibland gör olika bedömningar. Jag konstaterar dock att det samarbete som förekommer 
mellan SMB och BTJ vad gäller dels auktoritetsregistret för uniforma titlar och dels 
listan över form/genre-benämningar bidrar till att så likvärdiga katalogposter som 
möjligt utformas. 
Liksom musikkatalogisatörerna menar jag att de ”vedertagna” svenska titlarna samt 
form/genre-benämningarna som skrivs på svenska är en förutsättning för att en katalog 
ska vara användbar. Att utifrån FRBR endast införa originaltitlar vore inte lämpligt. Det 
har emellertid framkommit att om FRBR införlivas i katalogiseringsreglerna finns 
möjligheten att de nationella benämningarna kan behållas.  
 
Vid arbetet med denna uppsats har jag uppmärksammat att katalogiseringsreglerna utgår 
från katalogisering av böcker. Den problematik som därmed förekommer är att andra 
medier inte har en lika väl fungerande primärkälla som boken. Bokens titelsida är den 
primärkälla som fungerar bäst vid katalogisering, eftersom reglerna utformats med 
titelsidans uppgifter som utgångspunkt. Detta gäller även i hög grad vid katalogisering 
av musiktryck, som ibland har men ofta saknar titelsida. Detta omvittnas på många 
ställen i litteraturen. Svenonius nämner att bokens titelsida är den källa som vanligen 
innehåller all viktig bibliografisk information, men att en titelsida däremot ofta saknas 
vid andra medier (Svenonius 2001, s. 71-72).  Jag anser dock att det framkommit att 
denna problematik kan hanteras. Det sker exempelvis genom att man konstruerar fler 
sökingångar till en katalogpost. I en datoriserad katalog finns dessutom möjligheten att 
alltid justera och förbättra en katalogpost.  
Jag har noterat att termen ”musiktryck” kan vara svår att definiera, vilket därmed leder 
till olika bedömningar. För övrigt har det framkommit att många svårigheter vid 
katalogisering av musiktryck behandlas och löses i gemensam samverkan mellan olika 
musikinstitutioner.  
Uppenbarligen behövs dessutom vidare undersökningar av hur FRBR förhåller sig till 
katalogiseringsreglerna. Kanske att definitionen av termen ”musikverk” framstår som 
viktigast i detta sammanhang och rent av som en förutsättning för ett framgångsrikt 
implementerande av FRBR i katalogiseringsreglerna. 
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8. Sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att studera termen ”verk”, med 
inriktning på musikverk. En av huvudfrågorna som har varit avgörande i detta arbete är: 
Vad är ett ”verk”? I litteraturen och vid den empiriska undersökningen diskuteras detta 
begrepp samt problematiken kring dess definition. ”Verkbegreppet” är en betydelsefull 
utgångspunkt dels vid katalogisering av musikverk samt dels vid hanteringen och 
utformningen av de uniforma titlarna, vilket behandlas i uppsatsen. Syftet har även varit 
att undersöka vilka övriga svårigheter som förekommer vid katalogisering av 
musiktryck. Ett av de problem som tas upp är att musiktryck inte alltid har en titelsida 
som primärkälla.  
Eftersom det finns en stor mängd musiktryck inom olika genrer har det varit nödvändigt 
med en avgränsning till västerländsk konstmusik för att uppsatsen inte skulle bli för 
omfattande.  
 
Uppsatsens syfte ledde fram till följande frågeställningar:     
 
§ Vad innebär det ”bibliografiska verkbegreppet”, sådant det används i FRBR och 

KRS, för katalogisering av musik?  
§ Hur resonerar musikkatalogisatörer kring begreppet ”verk” och hur arbetar de 

praktiskt med ”musikverk”? 
§ Hur hanterar musikkatalogisatörer utformningen av de uniforma titlarna? 
§ Vilka speciella svårigheter, förutom verkproblematiken, förekommer vid 

katalogisering av musiktryck?                                                                                                                           
 
Uppsatsen har en förankring i katalogiseringens historiska utveckling, vilket ger 
kännedom om hur ”verkbegreppet” vuxit fram. Denna bakgrund ger också en ökad 
förståelse för syftet med en katalog, samt hur katalogiseringsreglerna tagit form. 
Därmed tydliggörs även att reglerna med tiden har utvecklats utifrån användarnas 
behov, dock med en utgångspunkt i historien och tidigare erfarenheter.  
 
I de teoretiska kapitlen är Functional requirements for bibliographic records (FRBR) 
och Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) betydelsefulla utgångspunkter. 
FRBR Final Report utvecklar en teori om hur framtidens katalogiseringsregler ska 
kunna utformas. Därmed beskrivs och förklaras FRBR-modellen samt speciellt 
entiteterna verk, uttryck, manifestation och exemplar utförligt i uppsatsen. KRS 
innehåller regler för utformning av uniforma titlar för musik. Uppsatsen behandlar i 
anslutning till detta även de övriga svårigheter som kan förekomma vid katalogisering 
av musiktryck.  
 
I den empiriska undersökningen prövas teori och begrepp i praktiken för att 
frågeställningarna ska kunna besvaras. Detta sker genom intervjuer vid Statens 
musikbibliotek (SMB) och Bibliotekstjänst (BTJ). En intervju sker via e-post med 
Patrick Le Bœuf vid Bibliothèque nationale de France (BnF). Genom intervjuerna 
tydliggörs problematiken kring ”verk”, bl.a. genom att praktiska exempel diskuteras. 
Därmed klargörs även hur musikkatalogisatörerna arbetar med verk och hur de hanterar 
de uniforma titlarna, liksom vilka problem i övrigt som förekommer vid katalogisering 
av musiktryck. I detta arbete är KRS en viktig utgångspunkt för katalogisatörerna. 
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Samtalen har även berört FRBR-modellen och vad det skulle innebära om den 
implementeras i katalogiseringsreglerna (KRS). 
 
I avsnittet diskussion och slutsatser förs en diskussion där teorin vävs samman med den 
empiriska undersökningen, vilket möjliggör att slutsatser sedan kan dras. Dessa 
slutsatser ska dock inte ses som generella svar utan snarare som en fördjupning av 
problemområdet. 
Resultatet visar att det ”bibliografiska verkbegreppet” som används i KRS och FRBR är 
betydelsefullt för att hålla samman olika utgåvor av ett musikverk. Problematiken som 
förekommer är dock svårigheten att finna en klar definition av ”verk”. Betydelsen av 
gemensamma överenskommelser har framkommit vid hanteringen av både musikverk 
och de uniforma titlarna, för att så likformiga katalogposter som möjligt ska kunna 
utformas. En påtaglig svårighet vid katalogisering av musiktryck är att det inte alltid 
finns en titelsida. Många problem löses emellertid genom att katalogisatörer samverkar 
och enas om en fungerande praxis.  
Det har blivit tydligt att FRBR-modellen ofta väcker fler frågor än den ger svar och det 
finns därmed ett behov av ytterligare forskning kring hur modellen fungerar i praktiken.  
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Bilaga 1 
 
Intervjumall 
 
Frågor och funderingar som utgångspunkt för intervjuerna den 13 (Lund) 
och 22 (Stockholm) september 2004: 
 
FRBR 
 
§ 1998 publicerades IFLA:s rapport Functional requirements for bibliographic 

records (FRBR). Kommer FRBR att få större konsekvenser i Sverige än i de 
anglosaxiska länderna, eftersom bruket av uniform titel redan finns där i högre 
grad? 

§ Blir konsekvenserna däremot inte lika stora när det gäller musikverk? 
§ När en pregnant titel utformas utgår man i vissa fall från tonsättarens 

originaltitel och i andra fall från ”vedertagen” svensk titel. Hur fungerar det med 
vedertagen titel? Kommer FRBR att påverka detta resonemang och därmed 
regeln 25.27A2S. i KRS?  

§ Är FRBR:s modell med entiteterna verk, uttryck, manifestation och exemplar en 
bra utgångspunkt vid katalogisering av musik?  

§ En poäng med FRBR är att relationerna mellan entiteter ska framgå. Finns det 
vetenskapliga studier som stöder att kataloganvändare verkligen har det här 
behovet? Föreligger verkligen, enligt din/er erfarenhet, det här behovet i samma 
utsträckning som FRBR tycks förutsätta? 

 
Musikverk (och FRBR) 
 
§ Hur mycket kan ett musikverk förändras och alltjämt vara samma verk? Till 

exempel ”A whiter shade of pale” av Brooker / Fisher / Reid. Har det en relation 
till Bach´s två verk ”Air” från ”Svit nr 3 i D-Dur” (”Air for G String”) och 
koralförspelet ”Wachet auf ruft uns die Stimme” (”Sleepers Awake”)? Är det ett 
”originalverk”? Var går gränsen för vad som är ett verk? Vilka omständigheter 
vill till? 

§ Skapas ett nytt verk vid gestaltningar av t.ex. en pjäs eller en opera? D.v.s. om 
medietypen förändras. Två exempel visar på svårigheter som kan förekomma. 
Exempel 1: ”Hamlet” är ett verk av Shakespeare. ”Hamlet” är fortfarande ett 
verk av Shakespeare om pjäsen är inläst som ljudbok eller gestaltad som en 
radioinspelning på band. Eller? Om Hamlet däremot är en filmad föreställning 
vid en Londonteater, har då ett nytt verk uppstått om t.ex. regissören har gjort ett 
antal förändringar? Exempel 2: Gäller det samma för musik? ”La Nozze di 
Figaro” är ett verk av Mozart oavsett om det förekommer som studiepartitur 
eller som CD-skiva. Hur blir det med en videoupptagning av verket där 
dirigenter, solister, regissörer, producenter m.fl. medverkar till gestaltningen? Är 
Mozart i alla lägen upphovsman i detta exempel men inte Shakespeare i 
exemplet ovan? 
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§ En annan fråga gäller arrangemang. Enligt dels regel 21.18B. i KRS och dels 
FRBR är inte arrangemang nya verk, men ibland kan ett arrangemang och en 
omarbetning vara svåra att särskilja. Ett exempel som kan nämnas är den 
berömda jazzversionen av ”Concierto de Aranjuez” av Joaquín Rodrigo. Detta 
stycke har arrangerats av Gil Evans och Miles Davis spelar trumpet. Detta 
spelades in 1959-1960 tillsammans med ytterligare stycken som är samlade 
under titeln ”Sketches of Spain”. Hur skiljer man mellan arrangemang och 
omarbetningar vid katalogisering av musikverk? Är det i detta exempel Rodrigo, 
Gil Evans eller Miles Davis som är ansvarig för verket eller är det hela möjligen 
en spansk folkmelodi? Vad är verket? Behöver man veta det? 

§ Kan samlingstitlar som exempelvis Bach´s Brandenburgkonserter, Chopins 
Nocturnes, eller ”Wonderful Christmas Carols” vara ”verktitlar”? Om det inte är 
verk, vad är det då? Var kommer den typen av titlar in i FRBR? 

§ Hur katalogiseras självständiga verk som tillsammans bildar en större enhet. Vad 
är ”verket” när man tänker på operan Siegfried som ingår i Nibelungens ring? 
Hur hanteras enskilda areor i Siegfried om de publiceras separat? 

§ Blir två självständiga verk ett nytt verk om de kombineras, exempelvis en text 
och en melodi? 

§ Om en sång får ny text, är detta då ett ”uttryck” av samma verk eller ett nytt 
verk? Exempel: Den sovjetiska nationalhymnen fick efter Sovjetunionens 
upplösning en ny text. Är detta ett nytt verk eller samma verk? 

§ Ytterligare ett exempel som visar på verkproblematiken är Mendelssohns musik 
till Shakespeares ”En midsommarnattsdröm”.  Mendelssohns musik, framförd i 
en konsertsal, är ett verk av honom. Shakespeares pjäs, framförd på en teater, är 
på samma sätt ett verk av Shakespeare. Men så har vi Shakespeares pjäs 
framförd ”med musiken av Mendelssohn”. Vad blir det? Ett nytt verk? Två 
verk? Två verk samtidigt, eller? 

§ Det finns två typer av uniforma titlar (pregnant titel och form/genre-benämning). 
Vilka speciella svårigheter förekommer vid utformningen av dessa båda typer av 
uniforma titlar? 

§ Det finns en lista över form/genre-benämningar. Kan listan behållas, d.v.s. 
fungerar den utifrån FRBR:s perspektiv? 

 
Musiktryck 
 
§ Vilka speciella svårigheter, förutom verkproblematiken, förekommer vid 

katalogisering av musiktryck? (Primärkälla, tidsangivelse, specifika 
medietermer, val av huvuduppslag etc.) 

§ Vad är det svåraste med att katalogisera noter? 
§ När en musikkatalogisatör ska anställas och valet står mellan en musikvetare och 

en driven katalogisatör. Vem väljs?   
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Bilaga 2 
 
Intervjumall  
 
Frågor till Patrick Le Bœuf. 
 
§ How will FRBR effect the cataloguing of musical works? 
§ Is the FRBR model with the entities work, expression, manifestation and item a 

good starting-point when it comes to music cataloguing? 
§ Is it from the users’ point of view necessary that the record shows the relations 

between the entities as suggested in the FRBR model? Is it required? 
§ How much can a musical work be transformed and still be the same work? 
§ Is it always possible to separate an expression of the same musical work from a 

distinct musical work? In the FRBR model there are some guidelines but the 
distinction between for example ”arrangement” and ”paraphrase” is not 
absolutely clear. 

§ Do you think that a component part of a work can be a distinct work too? For 
example a part from an opera or a movement from a symphony. 

§ What is a work when it comes to vocal music? Are the lyric and the melody 
always two distinct works? If you replace the lyric in a song with another lyric, 
is it an expression of the same work or a new distinct work? 

§ If you combine two distinct works, will a new work appear then? 
§ Is a ”mega-work”, for example Bach’s Brandenburg concerts a musical work? Is 

the term ”mega-work” mentioned in FRBR? 
§ Is a collection title like ”Wonderful Christmas carols a ”work title”? If it is not a 

work, what is it then? 
§ What difficulties occur when you create uniform titles? Will FRBR influence the 

uniform titles? What I have in mind is if the traditions that occur in different 
countries can be kept if FRBR is incorporated in the cataloging rules. 

§ What is the most difficult task when you catalogue music?  
§ Is there a difference between music material and text material in the FRBR 

model? Do the users of text material really need to have a work in 20 languages 
(if a library keeps that many expressions)? With music material it is different 
because you can use a score from any country. What is your opinion? 

 
 


