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Inledning 

Bakgrund 
 

Fröet till följande uppsats såddes i och med den fascination som uppstod när jag för 

första gången insåg de svindlande möjligheter som den svenska pliktleveransen 

erbjuder en självpublicerad författare. Lagen om pliktexemplar var ursprungligen en 

sorts censurlag men har idag uppgiften att försäkra bevarandet av ”nationens minne”. 

Detta innebär i stort sett att vem som helst kan skicka in ett dokument till Kungliga 

Biblioteket samt Lunds universitetsbibliotek och där få det arkiverat och bevarat för, 

åtminstone i teorin, all framtid.  1  

Vad mer är så kan denna vem som helst med några enkla handgrepp se till att 

dokumentet uppfyller kravet för katalogisering i LIBRIS och därmed betydligt öka 

chansen att dokumentet hittas av läsare. I princip räcker det med att dokumentet är 

minst 16 sidor långt och är ämnat att spridas bland allmänheten i hela landet. 2 

Om nu en författare kan försäkra sig om sitt verks bevarande och om att verket 

kommer att katalogiseras, uppstår frågan: kan författaren även påverka katalogpostens 

utformning så att chansen att verket återfinns ökar ytterligare? Jag är benägen att 

svara ja på den frågan. När det gäller monografier är den moderna 

bibliotekskatalogen i stort sett en trogen reproduktion av de titelsidor som återfinns i 

bibliotekets böcker, strukturerad efter vissa principer och med pålagd klassifikation 

och, i vissa fall, ämnesord. Eftersom katalogisatören till en så hög grad förlitar sig på 

uppgifterna på titelsidan är det inte svårt att förstå att en opportunistisk författare, 

åtminstone i teorin, skulle kunna använda detta faktum till sin fördel. Om titelsidan 

fyllts med pregnanta ord och fraser som ofta används vid sökningar inom det ämne 

 
1 Lagen om pliktleverans innebär att tryckerierna måste skicka ett exemplar av  
varje publikation till sju stycken bibliotek, men det är bara KB och Lunds universitetsbibliotek  
som måste bevara allt som sänts in.  
2 ”Bedömningsgrunder” utskrift från Kungliga Bibliotekets intranät i oktober 2001. I uppsatsförfattarens 
ägo. 
Det finns undantag till denna regel. Exempelvis katalogiseras inte telefonkataloger.  
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som boken täcker så borde rimligtvis bokens katalogpost figurera oftare vid 

sökningar än annars.  

Min idé om att man skulle kunna påverka bibliotekskatalogiseringen av böcker är 

inspirerad av utvecklingen på nätet. Idag finns det en hel mängd av webbplatser på 

temat ”sökmotorpositionering” där tips ges om hur man på bästa sätt strukturerar sin 

hemsida så att den får en hög ”rankning” av sökmotorerna. 3 Det intressanta med 

dessa tips är att de behandlar de uppgifter som i HTML-koden ska utgöra 

”objektivt” metadata som verktyg för att uppnå en bättre rankning i sökmotorernas 

träfflistor. Exempelvis tipsas hemsidebyggaren om att man i taggen <TITLE> inte 

bara ska skriva hemsidans namn, utan även de ”nyckelord” som författaren antar 

kommer att anges vid sökning efter webbplatser som behandlar hemsidans ämne.4 

Vidare bygger dessa tips ofta på gissningar om de principer enligt vilka dokumenten 

placeras i träfflistorna. Sökverktygens hemsidor brukar nämligen vara mycket 

sparsamma med sådan information eftersom administratörerna är mycket medvetna 

om att sådan information kan missbrukas. Vi är väl många som har förundrats över att 

det tidigare brukade dyka upp ungefär 170,692 sex-sajter som svar på söksträngar 

som ”women’s studies”.  

Jag tror att man på ett motsvarande sätt skul le kunna påverka sina alsters 

sökbarhet i LIBRIS. Då LIBRIS -katalogen intar en central plats i den svenska 

informationsinfrastrukturen skulle detta medföra stora fördelar för en 

informationsspridare. 

Om det funnits en tillgänglig statistik över vilka söktermer som var mest populära 

hos olika typer av användare så skulle den ha varit oerhört värdefull för den som ville 

manipulera sitt verks katalogposter på ett fördelaktigt sätt. En sådan statistik skulle 

kunna skapas för LIBRIS websök om LIBRIS redovisade vilka som var de mest 

frekventa söktermerna vid inloggningar ifrån olika typer av institutioner. Enligt Kristin 

Olofsson på LIBRIS -avdelningen har liknande statistik aldrig efterfrågats. 5 Kanske 

beror detta på att ingen ännu har insett det potentiella marknadsvärdet i sådan 

information. En sådan statistik skulle naturligtvis inte bara vara av vikt för den  

som ville katalogiseras i LIBRIS, utan skulle även kunna fungera som ”riktmärke” för 

den som försökte att förbättra sin positionering i andra kataloger. 

 
3 Se exempelvis informationen på följande adresser:  
Bowman, J.K., 2001, Spider Food: Search Engine Optimization and Website Promotion, URL: 
spider-food.net/paying-to-play.html  
Sofer, Danny, 2001, Search Engine Positioning, URL: www.sofer.com/research/searchmain.html 
4 Jansson, Mathias, 2001, Synas på nätet: en handledning URL: 
www.khm.lu.se/biblio/handledning/synas/SYNAS.PDF 
5 Epost mottaget den 19 april 2002. 
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Då sådan statistik saknas kan författaren använda sig av kvalificerade gissningar 

för att uppnå målet med att påverka sina alsters sökbarhet. Genom att vara lyhörd för 

sin målgrupps språkanvändning framträder en medvetenhet om de ”modeord” som 

råder inom gr uppen. Dessa modeord kan sedan reproduceras i titlarna på de böcker 

som författaren önskar göra kända för omvärlden. 

Ett exempel kan illustrera poängen. Låt oss säga att en författare vill publicera en 

bok som behandlar informationssamhällets överflöd av meningslös information. Om 

titeln till boken är ”Yxskaft” återfinns den med säkerhet mer sällan i sökningar än en 

bok vars titel är ”Informationskompetens och Information Overload”. Anledningen 

är att termerna ”informationskompetens” och ”Information Overload” ofta används i 

den akademiska diskursen, medan ”yxskaft” inte gör det. Min poäng är inte bara att 

den senare titeln på ett bättre sätt illustrerar innehållet i boken så att den tilltänkta 

läsaren kan förstå det. Det jag vill framhäva är istället att de n senare titeln möjliggör 

informationsåtervinning på ett överlägset sätt.  

Av ovanstående resonemang framgår att titeln kan vara författarens viktigaste 

nyckel till framgång i bibliotekskatalogen. Med ”framgång” menas dels att verket med 

hjälp av en lämplig titel förmodligen hittas oftare i sökningar än annars och dels att 

exemplar av verket oftare läses tack vare detta. Att så kan vara fallet bekräftas delvis 

av det faktum att sökformulären för LIBRIS Websök är utformade så att sökning på 

ord i titeln gynnas - till och med uppmuntras. I formuläret för enkel sökning finns fyra 

sökfält: ”Valfria sökord”, ”Titel/ ord i titel”, ”Författare/ utgivare” och ”Ämnesord”.6 

Jag tror att det är rimligt att anta att de sökfält som kommer högst upp i formuläret är 

de som oftast brukas när användaren inte från början vet exakt vilket verk han/hon 

söker.7 Med detta antagande som bakgrund är det värt att notera att sökfältet för 

ord i titel kommer högre upp än sökning på ämnesord. Det är också värt att notera att 

ord som skrivs in i det första fältet (s.k. fritextsökning) naturligtvis ger träff för 

katalogposter som har samma ord inskrivna som titel. 

Insikten om hur titelord i framtiden skulle kunna fungera i en bibliotekskatalog 

frammanar en rad olika frågor angående titelns  natur. Det är dessa frågor som följande 

uppsats försöker besvara. 

 
6 I nya Websök, som ska vara i full drift i mitten på maj, har sökfältet för ämnesord i formuläret tagits bort 
och ersatts med sökfält för utgivningsår och ISBN -nummer. Jag tror att denna förändring öppnar dörren 
ytterligare för titelns roll som sökelement, då ännu fler ämnes(ords)sökningar kommer att göras i fältet 
”valfria sökord”: 
http://websok.libris.kb.se/websearch/servlet/form  
7 Av Kristin Olofssons epost framgår att även LIBRIS har gjort detta antagande när de har utformat 
sökformuläret. 
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Frågeställningar och syfte  
I centrum för följande uppsats står frågan: vad är en ”titel” för bibliotekarien?  

Andra frågor som hänger samman med ovanstående är: hur uppstod begreppet 

rent historiskt?; Hur har titelbegreppet behandlats och definierats i de systematiska 

katalogiseringsregler som skapades i mitten av 1800-talet och hur behandlas det 

idag? 

Vad gäller de nu gällande katalogiseringsreglerna för svenska bibliotek, KRS, 

skulle jag vilja ta reda på om det finns någon skillnad mellan katalogiseringens teori 

och praktik i fråga om behandling av titlar.  

Vidare undrar jag om det finns någon väsentlig skillnad mellan hur titelbegreppet 

används och definieras inom biblioteksvärlden å ena sidan och den ”allmänna” 

förståelsen av begreppet å andra sidan. Här blir det nödvändigt att klargöra vilka 

funktioner titeln fyller för författaren och läsaren.  

För att ge läsaren en bakgrund till hur titelbegreppet uppstod innehåller uppsatsen 

ett kapitel där titelns historia redovisas. Min förhoppning är att detta kapitel kommer 

att visa att titeln ingalunda är en självklar del av en bok och att ordet ”titel” historiskt 

har refererat till olika ting. Jag kommer i detta kapitel att dra en del paralleller mellan 

hur titelbegreppet definierats och hur ”titlar” följaktligen har använts i samtida 

bibliotekssammanhang. 

Definitioner, avgränsning och metod 
Varje redogörelse för en undersöknings ”metod” är nödvändigtvis en fiktion. 

Fiktionen innebär dels att metoden kan fastställas innan själva undersökningen är 

gjord, dels att metoden kan bedömas oberoende av undersökningens resultat. I detta 

synsätt döljer sig ett antagande om att en ”väl utformad” metod på förhand kan 

garantera att undersökningen bär frukt. Omvänt leder en ”illa utformad” metod 

garanterat till dåliga resultat. Detta synsätt strider emellertid mot vetenskapshistoriens 

erfarenhet samt mot förnuftet. För om det vore möjligt att på förhand veta vilken 

metod som skulle ge bästa resultat så skulle det heller inte vara nödvändigt att 

genomföra undersökningen. Svaret skulle med logisk härledning kunna fås ut av 

frågan. Erfarenheten säger oss dock att så inte är fallet. En uttrycksfull, om än inte helt 

vattentät, metafor av Feyerabend får illustrera poängen: ”Vetenskapsmän kan liknas 

vid arkitekter som skapar byggnader i olika storlekar och former och som bara kan 

bedömas efter själva händelsen, dvs. först när konstruktionen är färdig. Den kan stå 

upprätt, den kan falla samman – ingen vet”.8  

 
8 Feyerabend, Paul, 2000, Mot metodtvånget : utkast till en a narkistisk vetenskapsteori, s. 17. 



 6

Med dessa förbehåll som bakgrund ska jag ändå säga något om ”metoden” som 

en hjälp för läsaren att orientera sig i materialet. 

Det är brukligt att i en undersökning som denna klart definiera det som är 

föremålet för undersökningen, i detta fall titeln, i det inledande metodavsnittet. I det 

här fallet blir det emellertid minst sagt vanskligt att ge en sådan definition eftersom ett 

av syftena med den undersökning som följer är att den ska utgöra grunden för just en 

sådan definition. Följaktligen kommer den fullständiga definitionen av begreppet 

”titel” förhoppningsvis att kunna ges i slutet av uppsatsen.  

Om inte en klar och motiverad definition av begreppet ”titel” kan anges här i 

inledningen, så kan åtminstone en intuitiv förståelse av begreppet fungera som 

startpunkt. Jag har valt att fokusera min undersökning kring att behandla titlar i 

monografier, men en del av resultaten kommer säkert att vara relevanta även för 

andra typer av dokument. När vi i vardagligt tal använder frasen ”bokens titel” så 

menar vi ungefär namnet på boken – ett namn som vanligen trycks med 

framträdande bokstäver på bokens omslag och på det s.k. titelbladet.  

Problemet är att de tecken som betecknar bokens namn på omslaget också fyller 

en rad andra funktioner. Dessa tecken refererar nämligen inte bara till boken som 

föremål, utan de avslöjar också något om dess innehåll. Titelfrasen är inte bara ett 

slumpmässigt valt namn, den innehåller också meningsfulla begrepp. Denna 

ofrånkomliga dubbelfunktionalitet borde innebära ett visst huvudbry för bibliotek arien, 

som nog ofta önskar att man kunde skilja på urskiljande och tolkande funktion i en 

katalog. I den bästa av biblioteksvärldar är det ju nämligen uteslutande klassifikation 

och ämnesord som ska fylla den tolkande funktionen.  

Denna uppsats innehåller en redogörelse för hur man har talat om och använt sig 

av ”titlar” genom historien. Förutom att vara problematiserande och filosofisk är alltså 

uppsatsen även deskriptiv i sin metod. Nedan följer en metodologisk avgränsning av 

föremålen för denna deskriptiva studie. 

Då min infallsvinkel är från ett biblioteksvetenskapligt perspektiv finner jag det 

lämpligt att särskilt uppmärksamma hur texter skapade av och för bibliotekspersoner 

har hanterat begreppet ”titel”. Jag har valt att studera hur några av de histo riskt och 

internationellt mest inflytelserika katalogiseringsreglerna samt hur två IFLA-dokument 

av mer principiell karaktär har tolkat och behandlat begreppet titel.  

Min huvudsakliga metod i analysen av dessa texter är närläsning. Att närläsa en 

text innebär här framförallt att jag tar texten på orden, utan att nödvändigtvis koppla 

den till ett sammanhang. Med detta vill jag inte förneka att kontexten är viktig. Men i 

följande analys kommer sammanhanget att betraktas som varande av sekundär vikt. 

Det är texterna själva som är mitt primära studieobjekt. Denna metod innebär 
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dessutom att jag i en mycket liten utsträckning stödjer min textanalys på andras 

kommentarer av dessa texter. 

Trots detta, kommer jag ibland att sätta texterna i ett bibliotekshistoriskt 

sammanhang. Det gör jag framförallt för att orientera läsaren som kanske inte har 

originaltexterna till hands vid läsningen av uppsatsen. Jag tror nämligen att det kan 

vara svårt att ta till sig en analys av en text som man är helt eller delvis obekant med .  

Den infallsvinkel som följande uppsats har är helt och hållet teoretisk. Jag 

försöker inte finna lösningen på något praktiskt problem, utan problemen kommer 

istället att hopa sig i och med att jag tränger djupare in i ämnet. Om jag i slutet av 

undersökningen ändå kommer fram till slutsatser som kan ha praktisk betydelse är 

det en bonus. Det är dock inte syftet med min undersökning. Ibland kanske läsaren 

får känslan av att här försiggår ett ”problematiserande för problematiserandets skull”, 

något som kan vara mycket främmande för den biblioteksvetenskapliga traditionen. 

Denna känsla är berättigad. Uppsatsförfattaren har nämligen inspirerats av den 

filosofiska traditionen och där har rent teoretiska problemställningar alltid omhuldats 

Tidigare forskning och teoretiskt ramverk  
Det finns relativt lite teoretisk litteratur som uteslutande behandlar ämnet titlar. Av 

den teoretiska litteratur som går att finna är det en ytterst liten del som behandlar 

ämnet från ett biblioteks - och informationsvetenskapligt perspektiv. Den mesta 

litteraturen på området angriper nämligen ämnet ur ett litteraturvetvetenskapligt 

perspektiv. Detta innebär bl.a. att dessa texter till den största delen fokuserar på titlar 

till litterära texter. Jag tror emellertid att en hel del av de slutsatser som dessa texter 

kommer fram till angående litterära texters titlar även kan appliceras på titlar till s.k. 

facklitteratur. 

Inom området biblioteks - och informationsvetenskap finns det en hel del litteratur 

som i viss mån  behandlar ämnet titlar. De katalogiseringsregler som kommer att 

behandlas i undersökningskapitlet hör till denna kategori. Problemet är att dessa 

texter sällan uteslutande behandlar ämnet titlar. Framförallt så har texterna för det 

mesta en mycket pragmatisk infallsvinkel. Ofta är diskussionen om titlar hårt bundet 

till ett visst katalogiseringssystem, ett visst språkområde eller till en viss teknik. Vad 

som saknas är utredningar om titelbegreppet som sådant. Med detta sagt vill jag ändå 

hävda att även en text som är menad att fylla ett praktiskt syfte avslöjar teoretiska 

antaganden. Det är min ambition att försöka reda ut vilka dessa antaganden är. 

Även om det i stort sett saknas biblioteksvetenskapliga texter som uteslutande 

behandlar ämnet titlar så finns det alltså texter som är relevanta att nämna i kapitlet om 

tidigare forskning. Till dessa hör först och främst de texter som är föremålet för 
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undersökningen nedan. Katalogiseringsreglerna och principerna som kommer att 

analyseras är ”tidigare forskning” i två bemärkelser. För det första så berör de alla 

mer eller mindre den övergripande frågeställningen för uppsatsen, nämligen: vad är en 

titel och hur bör den behandlas av bibliotekarien? För det andra så är de ”tidigare 

forskning” i den bemärkelsen att de senare texterna ofta är vidareutvecklingar och 

kritiska kommentarer till de tidigare texterna. På så vis speglar de den undersökning 

som utgör uppsatsens huvuddel.  

Jag skulle vid sidan av katalogiseringsreglerna som diskuteras i 

undersökningskapitlet vilja nämna ytterligare en text: Authors and Titles av James 

Tait.9 I denna bok ger författaren en historisk analys av författarbegreppet hos de 

engelskspråkiga katalogiseringsreglerna från Panizzi till AACR1. Då de texter som Tait 

analyserar delvis är samma som undersöks nedan, fast från ett annat (om än i högsta 

grad relaterat!) perspektiv, kommer jag att dra en del paralleller mellan hans analys 

och min, där det är möjligt. Det bör nämnas att jag upptäckte Taits text i ett ganska 

sent skede av min undersökning då jag redan i stort  sett var klar med min analys av 

de tidigaste katalogiseringsreglerna. Att jag kom i kontakt med boken så pass sent är 

på gott och ont. Hade jag läst Taits undersökning tidigare så hade jag kanske låtit hans 

angreppssätt och upplägg inspirera mitt, så att parallellerna hade kunnat göras 

tydligare. Å andra sidan hade detta tillvägagångssätt kanske gjort mig blind för en del 

aspekter av nämnda katalogiseringsregler som Tait ignorerar. 

Förutom ovanstående biblioteksvetenskapliga texter finns det, som tidigare 

nämnts, ett antal texter som hör hemma i litteraturvetenskapens domän som 

behandlar ämnet titlar. En av de stora forskarna inom ”titelteorin” är Leo Hoek. 

Hans mest kända verk inom området heter La marque du titre och behandlar titeln 

ur ett perspektiv som gränsar mellan semiotik, lingvistik och litteraturteori. Hoek 

ämnade även publicera en analys över titelbladet ur ett bibliografiskt, typografiskt 

och semiotiskt perspektiv som ett komplement till detta verk.10 Någon sådan 

publikation tycks aldrig ha utgivits. Det är synd då den hade kunnat vara en brygga 

mellan den litteraturvetenskapliga och den biblioteksvetenskapliga diskussionen om 

titlar. 

Samme Hoek skissar i sin bok upp de tendenser och angreppssätt som funnits i 

förhållandet till ämnet titlar inom litteraturvetenskapen fram till början av 80-talet.11 

 
9 Tait, James A, 1969, Authors and titles: an analytical study of the author concept in codes of 
cataloguing rules in the English language, from that of the British Museum in 1841 to the 
Anglo-American Cataloguing rules 1 967  
Det kan vara intressant att notera att boken upptäcktes tack vare dess lite missvisande huvudtitel! 
10 Hoek, Leo H., 1981, La marque du titre: dispositifs sémiotiques d’une pratique textuelle, s. 7. 
11 Hoek, 1981, s. 7 ff. 
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Eftersom han är en sådan auktoritet på området och eftersom han, mig veterligen, är 

den ende som hittills har bemödat sig om att försöka skapa en heltäckande bibliografi 

över ämnet, finner jag det lämpligt att i de två kommande paragraferna återge hans 

historiska översikt i starkt förkortad form.12 

De allra tidigaste texterna som berör ämnet titlar hör hemma inom den estetiska 

teorin. Syftet med denna typ av texter, som har sitt ursprung i medeltiden och som 

skrivs än idag, är att stipulera hur en titel bör konstrueras. De flesta av dessa texter 

ägnar stor plats åt att citera titlar som författaren finner illa anpassade till ämnet i 

texten. Av detta kan härledas att man, åtminstone historiskt, har förväntat sig att en 

texts titel ska säga något om vilket ämne som behandlas i texten. En annan idé som 

ofta återkommer är att titeln ska attrahera läsaren.  

Vid sidan av de normativa texterna återfinner man deskriptiva texter. Dessa typer 

av texter karakteriseras av Hoek, något nedlåtande, som ”nästan alltid anekdotiska” 

och återfinns framförallt från och med början av 1900 -talet. 13 I denna kategori finner 

man bland annat texter som behandlar titlars ”mode”, titlars längd genom tiderna 

samt titlars lingvistiska egenskaper. Här finns även ett fåtal texter som behandlar titlars 

egenskaper ur ett bibliografiskt perspektiv. Slutligen finner man i denna kategori 

texter som behandlar titlar ur ett litteraturteoretiskt perspektiv. Det är ur detta 

perspektiv som Hoek själv närmar sig ämnet.  

Det är slående att alla dessa studier verkar ha tagit själva titelbegreppet för givet.  

Gérard Genette, som har ett strukturalistiskt angreppssätt, gör ett antal belysande 

iakttagelser av titelns funktioner. Nämnandet av dessa funktioner återkommer ofta i 

den s.k. titelteorin och de är: att identifiera, att redogöra för innehållet samt att 

marknadsföra.14 Genettes viktigaste poäng är, enligt min mening, att han hävdar att 

de två sista funktionerna inte är essentiella för det som kallas ”tite l”. Det är nämligen 

inte alltid som en titel är förklarande eller marknadsförande, menar Genette. Däremot 

måste en titel alltid vara ett namn. 15 

 
12 Hoek, 1981, s. 339 ff.    
Som Eleanor F. Shevlin påpekar är Hoek en av de få som skrivit en bok -lång text i ämnet titlar. Shevlin ser 
det faktum att La marque du titre inte har översatts till engelska som ett bevis på att titelteorin får 
förvånansvärt lite uppmärksamhet. 
Shevlin, Eleanor F., 1999, ”To reconcile book and title, and make ’em kin to one another: the evolution of 
the title’s contractual functions”, s. 44 + n.6&8. 
Å andra sidan citerar Michel Bernard Hoeks bibliografi som ett bevis på att titelteorin är ett växande och 
framgångsrikt område.  
Bernard, Michel, 1995, ”À juste titre: a lexicometric approach to the study of titles”, s. 135.  
13 Hoek, 1981,  s.11. 
14 Dessa funktioner benämns även av Hoek. Se Hoek, 1981, s. 17. 
15 Genette, Gérard, 1988, “Structure and functions of the title in literature”, s.708 ff. 
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Jag skulle vilja ställa mig kritisk till denna allmänt vedertagna analys av titelns 

”funktioner”. När man talar om ”funktionalitet” bör man nämligen alltid ställa sig 

frågan: funktionell för vem? Att överhuvudtaget tala om en ”essentiell funktionalitet” 

är, ur mitt agnostiska och poststrukturalistiska perspektiv, rent humbug. De tre 

”funktioner” som titlarna sägs ha i titelteorins diskurs är i själva verket de tre ändamål 

som titeln (i den allmänna betydelsen) har fyllt i författarens och förläggarens ambition 

att nå ut till en publik. När Genette sedan hävdar att det endast är den identifierande 

funktionen som är essentiell för en titel har han i själva verket bytt perspektiv till 

litteraturteoretikerns. Det är nämligen endast ur litteraturteoretikerns perspektiv som 

titelns funktion som ”identifikator” är essentiell. En litteraturteoretiker talar om texter. 

När hon talar om dessa texter måste hon använda sig av ett namn som klargör för 

läsaren vilken text som syftas. I detta tal om texter måste hon således använda sig av 

titeln16 i roll av en abstrakt företrädare för verket som särskiljer det från andra verk 

och som möjliggör en metadiskussion. Med andra ord används titeln som ett namn. 

Att jag förkastar allt tal om titlars essentiella funktioner betyder dock inte att jag 

förkastar allt tal om titlars funktioner överhuvud. Tvärtom anser jag att en analys av 

titelns funktioner kan vara mycket upplysande och fruktbar så länge som man tydligt 

klargör ur vilket perspektiv dessa funktioner framträder. Titeln kan nämligen fylla 

olika funktioner beroende på vems perspektiv man antar. Från författarens perspektiv 

kan exempelvis titeln fylla ytterligare en funktion som ännu inte har nämns, nämligen 

en estetisk funktion.  

I den följande diskussionen skulle jag därför vilja analysera titelns funktioner ur 

bibliotekariens, eller ännu mer precist katalogisatörens, perspektiv. Jag skulle 

därför vilja göra ett avstamp i litteraturvetenskapens teori om ”titlars funktioner”, 

såsom den har beskrivits av Genette, för att föreslå en motsvarande teori angående 

boktitelns funktioner i en bibliotekskatalog. 

För att detta ska vara möjligt måste jag nu stanna upp och återigen begrunda 

definitionsfrågan. Det blir nämligen mycket svårt att genomföra en sådan analys om jag 

inte först avgränsat vad som menas med ”en titel” i detta sammanhang. Jag utvecklar 

därför min ”common sense” definition från föregående kapitel till att lyda som följer: 

Med ”bokens titel” menas den text som tryckts med framträdande typsnitt 

på bokens omslag och/eller den s.k. titelsidan och som antas utrycka bokens 

”namn”, men som också kan fylla en rad andra funktioner. 

Den historiska redogörelsen av titelsidans historia kommer senare att avslöja att 

denna ”common sense” definition är oerhört modern. Med detta sagt så behöver vi 
 

16 Det bör påpekas att de “titlar” som används i litteraturvetenskapliga texter inte måste sammanfalla med 
den titeltext som går att läsa på titelsidorna till exemplar av samma verk.   
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ändå en startpunkt för undersökningen. Jag tror att det bästa angreppssättet när man 

vill förstå en företeelse historiskt är att utgå från den förståelse av företeelsen som är 

mest utbredd i vår samtid.  

Om vi nu fastställt titelbegreppets referens som ovan återstår frågan: vilken 

funktion fyller böckers titlar i modernt katalogiseringsarbete? Mitt preliminära svar på 

frågan är: 

1. Titeln kan vara en hjälp när katalogisatören ska skapa en identifikator för ett 

verk. Identifikatorn är de(t) ord som i den bibliografiska posten identifierar 

verket. När användaren läser de ord i posten som utgör identifikatorn ska hon 

omedelbart kunna avgöra vilket verk som posten beskriver. 

2. Titeln kan vara ett stöd i katalogsatörens arbete med att tolka verkets innehåll. 

Då katalogisatören läser boktiteln kan hon göra sig en bild av verkets ämne, 

genre, målgrupp m.m. Dessa upp gifter kan sedan användas som utgångspunkt vid 

klassifikation och ämnesindexering av verket i fråga.  

3. Slutligen kan sökelement skapas med utgångspunkt från boktiteln vilket gör att 

verket blir sökbart. 

Som antytts ovan sammanfaller emellertid titelns funktion för utgivaren (förläggare 

eller författare) inte alltid med katalogisatörens. Titlar är, i de flesta fall, inte 

ursprungligen skapade för att återges i en katalog utan för att skapa en viss effekt på 

bokmarknaden. En viktig fråga är därför hur denna ”konflikt” skulle kunna avspegla 

sig i katalogen. 
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Undersökningen  

Titelns historia  
Det är mycket problematiskt att avgränsa vad som ska kunna kallas för en ”titel” när 

en redogörelse för begreppets historia ska presenteras. Det visar sig nämligen att 

ordet ”titel” inte alltid har betytt samma sak. I texterna till 1800-talets 

katalogiseringsregler kommer vi senare att se att man med ”titel” ofta syftar till all den 

information som går att läsa på titelbladet, inklusive författarens namn, impressum, 

samt en del annan information som rör omständigheter kring bokens utgivande. Detta 

ordbruk hänger i sin tur samman med att titelsidor från 1500 -talet till början av 1800-

talet, alltså den sortens titelsidor som de första katalogiseringsreglerna behandlar, o fta 

väver samman alla eller några av dessa uppgifter i en titelfras.  

Därför kommer objektet för denna historiska redovisning ibland inte vara det 

som vi idag menar med en ”titel”, utan all slags metadata som fästs vid böcker 

genom århundradena. Här kan ma n skilja på det metadata som katalogisatören, 

litteraturhistorikern eller bibliografen har använt i beskrivningen av boken och det 

metadata som gått att läsa i boken själv.  

Titeln som metadata 

Vad är då metadata? Den gängse definitionen av termen är att metadata är 

”information om information”. Denna definition används bl.a. i Björkhem och 

Lindholms magisteruppsats Metadata för det digitala biblioteket. Termen används 

vanligtvis i datasammanhang, i synnerhet för beskrivning av internetresurser. Men 

termen är precis lika fruktbar att använda för annan sorts information om information, 

exempelvis den information som går att läsa i en vanlig kortkatalog. I Björkhem och 

Lindholms uppsats citeras Rasmus Bruun, som går ett steg längre när han i sin 

definition av ”metadata” påstår att inte bara innehållet i en katalog, utan också 

exempelvis baksidestexten på en bok, är metadata. 17 Jag tycker att detta synsätt är 

 
17 Björkhem, Miriam & Lindholm, Jessica, 2000, Metadata för det digitala biblioteket: 
objektbeskrivning av elektroniska resurser, s. 12. 
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tilltalande och riktigt. I konsekvensens namn bör nu tilläggas att likaså kan texten på 

titelsidan till en bok betraktas som just metadata.  

Vad som skall betraktas som metadata hänger naturligtvis ihop med vad som 

skall betraktas som data. Detta hänger i sin tur ihop med sammanhang. Det är ibland 

mycket svårt att dra gränsen mellan data och metadata. En baks idestext är i normala 

fall att betrakta som metadata då den försöker att kortfattat beskriva vad för slags 

information boken innehåller. Men så behöver inte vara fallet. En baksidestext skulle 

också kunna vara en del av verket självt där författaren ljuger  ihop en historia av 

estetiska och/eller marknadsföringsmässiga skäl. Det är nog realistiskt att anta att de 

flesta baksidestexter är en blandning av det som kallas metadata, misinformation, 

feltryck och skryt. Samma påstående gäller naturligtvis för titeln. 

Här kommer en annan viktig aspekt av begreppet ”metadata” in, nämligen att 

den ska vara objektiv eller neutral. Jag tror exempelvis inte att meningen ”boken är 

bra” går att räkna som metadata enligt den gängse betydelsen av ordet. Frågan är 

dock om det alltid, eller ens någonsin, går att skilja på objektiv och ”färgad” 

information. I viss mån är alla våra klassificeringar påverkade av våra individuella 

bakgrunder, förkunskaper och värderingar - kort sagt: vårt individuella perspektiv. 18  

Det är intressant att begrunda att det är just texten på titelsidan som utgör det 

data som dagens bibliotekarier nästan alltid uteslutande utgår ifrån då han/hon gör sin 

katalogisering. Med andra ord sysslar modern katalogisering inte med metadata, utan 

med meta-metadata. Samtidigt får man sällan eller aldrig intrycket av att så är fallet, 

utan bibliotekskatalogen marknadsförs som en objektiv bibliografisk beskrivning av 

de verk som utgör bibliotekets bestånd.  

 

 

Antiken – medeltiden 

I det berömda biblioteket i Alexandria katalogiserades böckerna enligt bokens 

begynnelseord. Där den moderna bibliotekarien söker efter exempelvis Iliaden hade 

 
18 Frågan om begreppens “objektivitet” har debatterats genom hela filosofins historia från antiken till nutid. 
Det vore därför löjligt att ange en exakt referens till mitt påstående här. Kort kan man sammanfatta 
kontroversen som stående mellan två olika uppfattningar. Den första, vars kanske mest namnkunniga 
företrädare är Platon, innebär att begreppen har en ”evig” existens som är oberoende världens förgänglighet 
och betraktarens perspektiv. Denna begreppens ”objektivitet” medför att det finns en absolut sanning. 
Den andra ståndpunkten framhåller begreppens beroende av betraktarens position. Denna ståndpunkt 
förespråkades i Antiken av Skeptikerna  och i nutid bl.a. av de filosofer som tillhör den rörelse som kallas 
Dekonstruktionen. 
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antikens bibliotekarie sökt efter samma verk med hjälp av dess begynnelseord: 

”Vreden, gudinna, besjung…”.19 

Frågan är om ”Vreden, gudinna , besjung” även betraktades som verkets namn i 

vidare bemärkelse, alltså utanför bibliotekets väggar. Här finns motstridiga uppgifter i 

litteraturen. Å ena sidan menar en del forskare att verken säkerligen även hade 

”titlar” i en mer modern bemärkelse, alltså namn som ofta avslöjar något om verkets 

art och som kan användas vid referens även av de som inte läst dess text. Dessa 

forskare menar att böckers ”titlar” till en stor del spreds muntligt.20 Ibland kunde 

böckerna själva innehålla uppgifter om deras namn. Dessa ”titlar” angavs i 

förekommande fall i slutet av texten på forntidens papyrusrullar. 21 Å andra sidan talar 

dagens bruk av en del verks begynnelsefras som just namn för samma verk för att 

de begynnelsefraser som nedtecknades i forntidens bibliotek även betraktades som 

verkens namn i vidare bemärkelse. Ett uppenbart exempel är bruket av Första 

Mosebokens begynnelsefras som namn för samma bok. I de engelsktalande länderna 

heter Första Moseboken Genesis, ”I begynnelsen” på grekiska. Samma bok kallas 

på hebreiska Be’reishit, vilket betyder samma sak.22 

Eftersom det inte går att få några klara besked i fråga om förhållandet mellan de 

antika katalogernas ”begynneseordstitel” och den ”egentliga titeln”, så tillåter jag mig 

här att spekulera en aning. Om den ”egentliga titeln”, låt oss härmed kalla den 

referenstiteln, i huvudsak spreds muntligt kan man anta att det med tiden uppstod 

flera referenstitlar som alla betecknade samma verk. Antikens bibliotekarier måste ha 

funnit att verkens många referenstitlar var ett bibliografiskt problem. Hur skulle man 

entydigt kunna identifiera vilket verk som avsågs? Det måste ha varit för att lösa 

denna fråga som praxisen att katalogisera böcker enligt deras begynnelseord 

uppstod.  

Följaktligen var katalogisatörens ”titel” väsenskild från de referenstitlar som i 

övrigt fanns i omlopp. Den förstnämnda hade nämligen funktionen att unikt 

identifiera verket oavsett sammanhang, medan de senare bara behövde identifiera 

verket i ett visst sammanhang. Att sedan vissa ”begynnelseordstitlar” har fått status av 

referenstitlar måste ha berott på den oerhörda makt som biblioteken hade som 

skriftens förvaltare. 

 
19 Cf. Steinberg, Sigfrid Henry, 1996, Five hudred years of Printing, s. 66 
Den svenska översättningen är tagen ur 
Hertel, Hans (red), 1985, Litteraturens historia 1: fortiden, s. 134. 
20 Manuale enciclopedico della bibliofilia, 1997, s. 588. 
21 Dahl, Svend, 1961, Bokens historia, s. 21. 
22 Cf. Steinberg, 1996, s. 66. 
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Själva ordet ”titel”, i betydelsen bokens identifikator eller namn, har sitt 

ursprung i antikens bibliotekspraxis. Vi har redan sett hur verken skiljdes åt i 

katalogen med hjälp av begynnelseorden. Nu behövde man emellertid dessutom ett 

sätt för att identifiera böckerna rent fysiskt. För detta ändamål fästes en sk. ”titulus” 

(på grekiska ”sillybos”) på själva bokrullarna. Vad gäller tex ten på dessa etiketter är 

litteraturen något oklar. Men det verkar som om texten på titulus motsvarade texten på 

dagens titelsidor mer än vad texten som betecknade samma verk i den tidens 

kataloger gjorde. Hoek, vars påstående citeras i Manuale enciclopedico della 

bibliofilia, menar att titulustexten redogjorde för verkets författare och/eller ämne.23 

Som redan antytts, och som kommer att visas mer senare i undersökningen, så finns 

det ett nära samband mellan namnet för en boks ämne och bokens namn.  

Sammanfattningsvis var den sortens metadata som vi idag kallar ”titel” i antiken 

något som framförallt konstruerades av bibliotekarier. Att titulera sitt egna verk tycks 

inte ha varit någon utbredd ambition hos dåtidens författare. Vi kan därför säga att 

Leo Hoeks beskrivning av bibliotekarien som en ”protecteur de l’intitulation 

correcte” i högsta grad stämmer för antikens bibliotekarier.24 

Medeltiden 

Från och med 400 -talet e.Kr. börjar en ny sorts bokform att produceras i stor skala, 

nämligen den form som kallas kodex och som än idag är det dominerande 

bokformatet.25 En kodex har den stora fördelen, jämfört med bokrullen, att den går 

att bläddra i. Således är en kodex överhuvudtaget mer överskådlig än en papyrus - 

eller pergamentrulle. Denna nya form medförde stora konsekvenser för 

titelplaceringen. Bokrullarna markerades med en titulus som låg helt utanför bokens 

text, ty rullarna var skrymmande och besvärliga att hantera. I en kodex däremot 

kunde titeln med lätthet placeras och urskiljas i boken själv. 

I medeltida handskrifter i kodexform kan man ofta finna bokens titel i ett incipit 

och/eller en kolofon. ”Incipit” är latin och betyder ”här börjar”.26 Detta ord, eller 

motsvarande på ett annat språk, inledde ofta den medeltida handskriftens text. Vad 

som följde detta ord var en redogörelse av bokens titel eller ämne och dess 

författare.27 Till skillnad från en bokrulles titulus kunde incipit vara konstruerad av 

 
23 Hoek,1981,  s. 5. 
24 ungefär ”den korrekta titelns beskyddare” Hoek, 1981, s. 10. 
25 Dahl, 1961, s. 25. 
26 I den bibliografiska terminologin betyder ”att citera ett verks incipit” att man citerar verkets 
begynnelseord. Jag anser att detta ordbruk är missvisande. Som vi kommer att se nedan är incipit en 
mycket speciell form av inledning som användes framförallt i medeltida böcker och som är nära släkt med 
dagens titelsidor. Cf. Manuale , s. 368. 
27 Cf. Manuale , s. 368. 
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författaren själv. Därför skriver Dante följande i ett brev om sitt verk: ”Libri titulus 

est ’Incipit Comoedia Dantis Alagherii, Florentini natione, non moribus’”.28 Vi kan 

för det första konstatera att Dante ansåg att hela incipitfrasen utgjorde verkets titel. 

För det andra visar detta citat att dåtidens författare ansåg att incipitets ordalydelse 

var viktig.  

Om incipitet var författarens konstruktion så var kolofonen skrivarens eller 

förläggarens. I kolofonen, som placerades i slutet av boken, lade man uppgifter om 

något eller några av följande: bokens titel, skrivarens namn, datum och plats för 

avskriften, en välsignelse över den person som beordrat avskriften, samt hot om 

utvisning för den som kopierade boken utan tillstånd. 29 Att kolofonen var 

bokproducentens utrymme i boken och inte författaren bekräftas av det faktum att 

författarens namn överhuvudtaget inte nämndes i kolofonen.30 

I de äldsta medeltida bibliotekskatalogerna finner man ofta att varje bok 

identifieras genom både författarnamn, titel och begynnelseord.31 Jag har inte funnit 

några uppgifter om hur dylika kataloger behandlar de böcker som börjar med ett 

incipit. Frågan är om de behandlade ett incipit som varandes en del av texten eller 

inte. Det senare verkar mer troligt eftersom en citering av begynnelseord annars inte 

skulle ha bidragit med så mycket mer information än den som redan registrerats i oc h 

med att titeln och författaren till boken hade nedtecknats.  

Från inkunabler till 1800 -talet 

De tidigaste tryckta böckerna följde sina handskrivna förebilder i det att de ofta 

började med ett incipit och slutade med ett kolofon. Men ganska tidigt började man 

att skilja titelinformationen från brödtexten på en särskild titelsida. Den första titelsidan 

trycktes 1463 av Peter Schöffer och tillhörde en påvlig bulla. 32 De första titelsidorna 

hade mer karaktären av dagens ”smutstitlar” och lades förmodligen till boken för att 

skydda den första textsidan från att bli nedsvärtad när den låg i tryckeriet.  

 
28 Översatt betyder citatet: ”Bokens titel är ’Dante Alighieris Komedi börjar med den florentinska 
nationen, inte med traditionerna.’” Brevet citeras i Manuale , s. 589 Här berättas också att adjektivet 
”Divina” ,som numer anses vara en nödvändig del av verkets titel, tillkom bland kommentatorer och i 
upplagor av verket långt efter Dantes död.  
29 Glaister, Geoffrey Ashall, 1996, Encyclopedia of the book , s. 103. 
30 Denna iakttagelse görs även av Steinberg. 
Se Steinberg, 1996, s. 67. 
Det bör för övrigt nämnas att när Steinberg använder ordet kolofon, så menar han enbart de kolofoner som 
finns i tryckta böcker och inte de avslutande fraserna i manuskript. De tryckta böckernas kolofon hade 
emellertid handskrifternas kolofon som modell. 
31 Arvidsson, Catharina & Janson, Magdalena, 2001, Bibliotekskatalogens utveckling i Sverige från 
medeltid till nutid – sedd ur ett institutionsteoretiskt perspektiv, s. 19 
32 Steinberg, 1996, s. 67. 
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Ganska snart insåg dock de mer affärssinnade tryckarna/bokförsäljarna vilken 

marknadsföringsmässig potential som fanns i att konstruera en attraktiv titelsida. En 

väl utformad titelsida kunde vara ett billigt och effektivt sätt att marknadsföra boken. 

Vid slutet av 1400-talet har titelsidan etablerats som ett viktigt element i boken. 

Titelsidorna från denna tid är ofta konstfullt dekorerade och innehåller ibland, f örutom 

den information som vi finner i dagens titelsidor, även en lovprisning av boken på 

vers.33 

Under 1500- och 1600-talet brukade förläggarna trycka upp massvis av extra 

titelsidor. Dessa fungerade som en sorts reklamaffischer för boken och kunde sättas 

upp exempelvis utanför boklådorna. I början fick ornamenteringen mer plats och 

eftertanke än själva titeln, men från och med mitten av 1600 -talen börjar titeln att ta 

alltmer plats. Det är också under 1600 -talet som titlarna alltmer börjar tala om ämnet 

i boken. 1500-talstitlarna hade nämligen ofta intetsägande, ”poetiska”, titlar med 

exempelvis många allitterationer.  Som kontrast till detta finner man ofta att titlar från 

slutet av 1600-talet och hela 1700-talet är extremt långa. Romaner från denna tid har  

ofta en titel där hela historien kondenserats. 34 Originaltiteln till den roman som numer 

går under titeln Robinson Crusoe löd exempelvis som följer: 

 

The life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner: Who lived Eight 
and Twenty Years, all alone in an un-inhabited Island on the Coast of America, near the Mouth of 
the Great River of Oroonoque; Having been cast on Shore by Shipwreck, wherein all the Men 
Perished but himself. With An Account how he was at last as strangely Deliver’d by Pyrates. 
Written by Himself.35 

Under slutet av 1600-talet kommer andra möjligheter för förläggaren att 

marknadsföra sina böcker, exempelvis i litterära magasin. Då titelsidan inte längre var 

förläggarens enda marknadsföringsmedel kom titlarna med tiden att bli allt kortare.36 

Det är först i början av 1800-talet som titelsidan får den struktur som vi är vana 

vid att se idag. 

 
33 Steinberg, 1996, s. 68. 
34 Shevlin, 1999, s. 48 ff. 
35 Titeln återges i  
McLaverty, James, 1997, “Questions of Entitlement: Some Eighteenth-Century Title Pages”, s. 182 f. 
36 Shevlin, 1999, s. 56. 
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Katalogiseringsregler 
Fram till 1800-talets mitt var katalogisering varje enskilt biblioteks ensak. Det rådde 

därför stor variation mellan olika biblioteks katalogiseringsprinciper. Under senare 

delen av 1800-talet började man dock inse fördelarna med gemensamma 

katalogiseringsregler. En av fördelarna är ju att utbyte av information bibliotek 

emellan blir mycket mer effektiv.37 Det är under denna tid som tanken på att upprätta 

nationella samkataloger börjar att ta form, varför gemensamma katalogiseringsregler 

blev allt viktigare.  

En pionjär på detta område var Charles Jewett vars katalogiseringsregler var 

tänkta att bidra till upprättandet av en nationell bibliotekskatalog för Förenta 

Staterna. Två andra viktiga teoretiker på katalogiseringsområdet var vid denna tid 

Anthony Panizzi och Charles Cutter. Den förstnämnde publicerade vad som kan 

kallas den första moderna, systematiska regelsamlingen, i vilken det fastslås att det är 

boken eller snarare verket som sådant som måste utgöra underlaget för 

katalogisering.38 Panizzi var överbibliotekarie vid British Museum och regelsamlingen 

publicerades 1841 i den första volymen av museets tryckta katalog. Dessa 

katalogiseringsregler var mycket inflytelserika och stod modell för bl.a. Kungliga 

Bibliotekets katalogiseringsregler från 1866. 39 Charles Cutters inflytande på 

katalogiseringsområdet var minst lika stort som Panizzis. Han var den förste mod erne 

katalogiseringsteoretikern som försökte klargöra vilka ändamål en katalog bör fylla 

och vilka medel man behöver för att nå dessa. Hans regelverk, som publicerades 

1876, brukar gå under namnet ”Cutters regler”. 40 

Nästa dokument som kommer att behandlas efter ”Cutters Regler” skrevs 

nästan 100 år senare. Detta dokument är rapporten som utgavs efter IFLAs 

internationella konferens om katalogiseringsprinciper i Paris 1961. Denna konferens 

var en milstolpe i arbetet med att nå ett internationellt samförstånd  kring 

katalogiseringprinciper och utgjorde grunden till bl.a. Anglo-American Cataloguing 

Rules som senare stod modell för Katalogiseringsregler för Svenska Bibliotek.  

 
37 Benito, Miguel, 2001, Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, 
klassifikation och indexering, s. 9. 
38 Benito, 2001, s. 9. 
39 Dahlgren, Erik Wilhelm, 1916, Katalogregler för Kungl.biblioteket: samt anvisningar för 
anordnande av bokband , Stockholm, s. 3. 
Jag har ägnat flera dagars arbete åt att fö rsöka hitta KBs katalogiseringsregler från 1866. Trots mycket 
letande och stor hjälp av KBs personal lyckades jag till sist endast hitta en omarbetning av dessa regler 
som tidigast kan dateras till 1880.  
40 Cf. Benito, 2001, s. 10. 
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Det finns nu anledning att motivera den stora tidsmässiga lucka som i denna 

undersökning finns mellan Cutters Regler och Parisprinciperna. Under den period 

som inte behandlas i undersökningen skrevs åtminstone två regelverk som hade 

kunnat tas upp. Det första är det regelverk som brukar kallas ”Preussiska 

Instruktioner” från 1899. Dessa uppr ättades av den preussiska regeringen för att 

gälla samtliga bibliotek i landet och stod som förebild för flera katalogiseringsregler i 

Norden under 1900-talet.41 De andra katalogiseringsreglerna som inte undersöks i 

denna uppsats är ”Anglo-American Code” från 1908 (omarbetades 1949). Dessa 

var de första gemensamma arbetet på området mellan amerikanska och brittiska 

bibliotekarier.42 Att jag valt att utesluta ”Anglo-American Code” och ”Preussiska 

Instruktioner” från min undersökning beror inte på att dessa är ointressanta, utan på 

utrymmesbrist. Jag har helt enkelt varit tvungen att hålla mig inom de omfångsmässiga 

ramar som gäller för en magisteruppsats. I den första halvan av undersökningen 

analyseras de tidigaste katalogiseringsreglerna från 1800 -talet. I dessa texter 

behandlas många av de frågor som upptar katalogiseringsteorin än idag för första 

gången. I den följande delen av undersökningen har jag valt att, kanske något abrupt, 

förflytta fokus till de katalogiseringsregler som har haft det största inflytandet på den 

katalogiseringspraxis som gäller i Sverige idag. Om de ”Preussiska Instruktionerna” 

stod som förebild för de svenska reglerna i början av förra seklet, så har de 

anglosaxiska reglerna definitivt tagit över rollen som modell under den senare delen 

av 1900-talet. Den svenska ”katalogiseringsbibeln”, KRS, är ju i stort sätt en 

översättning av AACR2 som i sin tur i bygger mycket på Parisprinciperna.  

Det sista dokumentet som tas upp i denna undersökning är IFLAs Functional 

Requirements for Bibliographic Records (FRBR). De principer som tas upp i detta 

dokument har ännu inte blivit implementerade fullt ut av något bibliotek, men de spås 

ha stort inflytande på framtida katalogiseringspraxis. På så vis sträcker sig min 

undersökning av katalogiseringsteorins behandling av titlar från historien via nutiden till 

framtiden. 

Panizzis regler för British Museum 

Panizzis regler för British Museum gäller en nominalkatalog, alltså en katalog som 

sorteras efter författarnamn eller, i de fall då författarnamn saknas,  efter titel.43 

Panizzis katalog är emellertid inte en ”ren” nominalkatalog utan innehåller även vissa 

 
41 Benito, 2001, s. 11 och 
Wiegand, Wayne & Davis, Donald, 1994, s. 109. 
42 Benito, 2001, s. 11. 
43 Arvidsson, 2001, s. 12. 
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inslag av realkatalog, då den innehåller en del sökelement som snarare är ämnesord än 

titelord. 

I katalogiseringsreglerna för British Museum råder överlag principen att 

katalogisering ska utgå från informationen som går att finna i boken själv, främst på 

dess titelsida. Därför skriver Panizzi att böckerna i första hand ska katalogiseras 

under författarens efternamn ”närhelst [efternamnet] är tryckt på [boke ns] titel[sida], 

eller på annan plats i boken”. 44 När författarens namn inte står i boken själv så skall 

boken behandlas som anonym och katalogiseras under något element i titeln – även 

om författaren till boken är känd från andra källor.  

Titelsidans författaruppgifter ska emellertid inte alltid följas slaviskt. Om en bok 

exempelvis publicerats under ett nytt namn av en författare som tidigare publicerat 

böcker under ett annat namn, så menar Panizzi att man även för den senare boken 

ska välja det tidigaste namnet som sökelement.45 Denna regel är troligen menad att 

säkerställa att så mycket av en författares produktion som möjligt ska hamna samlad i 

katalogen. Det finns alltså en viss konflikt mellan principen att katalogiseringen ska 

utgå från informationen i boken själv och andra principer som syftar till att länka 

samman bibliografiska enheter.  

I de fall då sökelementet till en bibliografisk post är ett författarnamn (eller annan 

typ av upphov), så skall titeln skrivas direkt under detta sökelement: 

The title of the book next to be written, and that expressed in as few words, and those only of the 
author, as may be necessary to exhibit to the reader all that the author meant to convey in the titular 
description of his work; the original orthography to be preserved. The number of the edition to be 
stated when appearing in the title.46 

Av paragrafen framgår att titeln inte främst ska fungera som identifikator, utan som 

kommunikationsmedel av författarens avsikter. Dessutom fastställs den nu 

självklara regeln att det är författarens (eller snarare bokens) ord som ska stå på 

titelplatsen i katalogen, inte bibliotekariens. 

Man kan dock fråga sig hur detta ideal går ihop med principen att titeln samtidigt 

ska uttryckas ”i så få ord som är möjligt för att utrycka förfa ttarens avsikter”. Här 

måste rimligtvis bibliotekariens tolkning av författarens avsikter väga tungt. 

 
44 Panizzi, Anthony, 1841, ”Rules for the Compilaton of the Catalogue”, s. v; regel II; min kursivering. 
Alla sidhänvisningar i detta kapitel gäller detta verk om ingen annan uppgift ges. 
45 s. v; regel XI. 
46 s. vi; regel XVIII. 
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Vidare bör man uppmärksamma att den titeltext som står på boken antas vara 

just författarens. I modern tid kan man verkligen ifrågasätta detta antagande då ju 

förläggaren i regel har stor makt över böckers titlar.  

När boken saknar en titelsida så skall bokens innehåll redogöras för ”kortfattat 

men tillräckligt”. Denna beskrivning av bokens innehåll skall i första hand utryckas i 

rubriktitelns ord eller, när sådan saknas, i kolofonens ord. Om titelsidan saknas på 

grund av en skada i boken så skall detta markeras genom att sätta rubriktitelns 

respektive kolofonens ord inom parentes. Om både rubriktitel och kolofon saknas, 

eller om dessa är ”bristande”, så ska  någon ”idé om verket” kortfattat ges av 

katalogistören själv och sättas inom klammer.47 Jag tolkar denna regel som att Panizzi 

menar att den ska gälla då rubriktitel eller kolofon ger otillräcklig information om 

verkets innehåll. 

Ovanstående regel visar åt erigen tydligt den konflikt som finns i Panizzis regelverk 

mellan att å ena sidan ha en ambition att katalogen ska följa bokens egna information 

om sig själv och å andra sidan alltid ge katalogisatören tolkningsföreträde över vilken 

information som är viktig att återge. Således ska den titelinformation som inte tagits 

från en titelsida markeras genom parenteser eller klamrar. Men som vi har sett ovan i 

analysen av regel nr. XVIII, så är även titelsidans titelinformation alltid återgiven 

genom katalogisatörens ”filter”. När katalogisatören förkortar en titel i katalogens 

dokumentrepresentation så gör hon alltid en tolkning av samma titel.  

Det är intressant att notera hur Panizzi behandlar titlar som en sorts redogörare 

för ett dokuments innehåll, snarare än som dess namn. Titlarna har alltså en tolkande 

funktion snarare än en identifierande funktion. Panizzi säger ingenting om att titeln ska 

återges på ett sådant sätt att verket (eller boken) ska kunna urskiljas från andra verk 

med en liknande titel. 

Titelns funktion som identifikator diskuteras aldrig särskilt ingående av Panizzi. 

Jag har dock funnit flera ställen i regelsamlingen där denna funktion åtminstone implicit 

anspelas till. Det första exemplet går att finna i en regel som idag tycks vara ganska 

självklar. I regel XXIV står nämligen att böcker vars titlar är skrivna på ett annat 

språk än brödtexten inte ska översättas, utan återges som de står på titelsidan med en 

pålagd språkanmärkning. 48 Tanken bakom denna regel måste vara att användaren inte 

skulle kunna identifiera boken om titeln översattes. Om titeln enbart hade setts som 

en innehållsredovisare så borde den utländska titeln rimligtvis ha översatts till 

katalogens språk.  

 
47 s. vi; regel XX. 
48 s. vi 
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Det andra stället i regelsamligen där Panizzi indirekt erkänner titelns funktion som 

identifikator är i reglerna för hur samlingsverk ska katalogiseras. Här har nämligen 

existensen av en egen titel för ett sådant verk stor betydelse för val av sökelement. 

Reglerna fastställer, något ologiskt men säkert till hjälp för användaren, att de 

samlingsverk som inte bär en egen titel ska katalogiseras under namnet på den 

författare som skrivit den första texten i samlingen. Dessa samlingsverk ska inte, 

vilket hade varit mer logiskt, katalogiseras under redaktörens namn även om detta 

namn står i boken. Det är alltså enbart när samlingsverket har en egen titel som 

redaktören ska väljas som sökelement.49 

Vi kan nu fråga oss varför Panizzi tror att redaktörens namn är ett naturligare 

sökelement i det senare fallet än i det första. Svaret på denna fr åga tror jag har att 

göra med att när boken saknar ett namn på titelsidan så blir det överhuvudtaget svårt 

att identifiera boken som ett särskilt verk. Om verket saknar ett namn så är det som 

om verket inte existerade, utan det framstår som om boken var en arbiträr 

ihopbindning av separata verk.  

Det tredje och sista stället där titelns funktion som identifikator dyker upp är i 

behandligen av översättningar. I riktlinjerna för hur översättningar bör återges i 

katalogen framträder titlars möjliga funktion som både identifikatorer av verk och av 

enskilda versioner av ett verk (dvs. en ”bok”). Översättningar, säger Panizzi, ska 

katalogiseras direkt efter posterna för originalet. Dessa ska i regel enbart beskrivas 

med en anmärkning om språket för översättningens  text. Poster för översättningar ska 

alltså i regel inte ha någon egen titelinformation. Det är endast i de fall då ”större 

ändringar” gjorts i titeln som katalogisatören ska återge ”så mycket av 

översättningens titel” som hon finner nödvändigt.50 Jag tror att tanken bakom det sista 

tillägget är att användaren ska kunna identifiera en specifik översättning när dess titel 

skiljer sig mycket från originalet. Vi kan fråga oss om det här inte hade räckt med att 

återge översättarens namn samt upplageuppgift för att kunna identifiera den specifika 

översättningen. Rent formellt så borde svaret på frågan vara jakande. Men här 

erkänner Panizzi indirekt titelns mäktiga ställning som identifikator. Det är ju trots allt 

främst med hjälp av titeln som böcker refereras till. 

Att titlar både kan användas som namn på verk och som namn på enskilda 

versioner av ett verk innebär för katalogisatören ett visst huvudbry. Dessa funktioner 

kan nämligen hamna i konflikt med varandra. Som vi kommer att se i redogörelsen 

för de katalogiseringsprinciper som skapades i slutet på 1900 -talet så kan man i viss 

mån åtgärda detta problem med hjälp av så kallade ”uniforma titlar”. Uniforma titlar är 
 

49 s. Vii; regler XLV och XLVI 
50 s. vii; regel LII. 
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katalogisatörens skapelse vars syfte är att identifiera verket snarare än de enskilda 

versioner av verket som förkroppsligas i de böcker som biblioteket har i sina 

samlingar. Användningen av uniforma titlar har emellertid sitt ursprung långt tidigare än 

så, även om det tog relativt lång tid innan en principiell diskussion om dem uppstod.  

Panizzis bruk av originaltiteln som representant för samtliga översättningar av ett 

verk är i viss mån en användning av uniforma titlar. Vidare nämner Panizzi uttryckligen 

ett sökelement som uppenbart är att betrakta som en uniform titel, nämligen ”Bibeln” 

(Bible). Denna titel utgör sökelementet för samtliga upplagor och delar av Gamla- 

och Nya Testamentet på samtliga språk. 51 

Konflikten mellan katalogens funktion att å ena sidan identifiera verk och å andra 

sidan identifiera specifika böcker synliggörs även i reglerna för konstruktion av 

hänvisningar. I den allmänna regeln för hur hänvisningar från ”ett [person]namn till ett 

verk” ska byggas upp säger Panizzi att man ska återge så mycket av titeln som 

refereras till att man tillsammans med (bokens) format och datum med ens ska kunna 

identifiera boken under sitt sökelement. Vidare fastställer Panizzi att i hänvisningar 

från ”verk till verk” dessutom ska återge så mycket av titeln som refererats från att 

även detta ”objekt” kan identifieras.52 Problemet med att Panizzis regelverk i stort 

sett saknar principer för uniforma titlar visar sig nu tydligt. För utan uniforma titlar är 

det egentligen omöjligt att göra hänvisningar till eller mellan verk. Vad som istället 

skapas är hänvisningar mellan enskilda böcker. Dessa får sedan agera som exempel 

för ett helt verkkomplex. Hänvisningen mellan verk blir med andra ord indirekt. 

I regel LXIII försöker Panizzi att åtgärda detta problem med hjälp av en ad hoc 

regel. Regeln gäller hänvisningar från namnet på en person som utgör ämnet för  en 

biografi till uppslaget för samma biografi. Hänvisningar skall i dessa fall göras till 

namnet på biografins författare med ett tillägg om den benämning (designation) som 

biografin har (på titelsidan) i det verk som refereras till eller, när detta inte kan göras, 

med ett tillägg som författats av katalogisatören själv. Jag tolkar detta som att Panizzi 

syftar till de ord i en biografis titel som signalerar att boken verkligen är en biografi, 

exempelvis ”life of” eller ”biography”. I slutet av denna regel står att det första ordet i 

titeln ska återges men inga uppgifter om bokens format eller datum, då hänvisningen 

ska gälla för samtliga upplagor.53 Med denna ad hoc regel försöker alltså Panizzi 

skapa en möjlighet att göra hänvisningar till verk och inte bara till enskilda upplagor. 

Att denna regel enbart gäller biografier förefaller som något underligt. Jag tror att 

anledningen till detta har att göra med avsaknaden av uniforma titlar i Panizzis system. 

 
51 s. viii: regel LXXIX. 
52 s. vii; LV. 
53 s. viii. 
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Panizzi tycks antyda att upplagor av en och samma biografi i regel har så pass lika 

titlar att boktiteln kan agera som verktitel, men att detta inte gäller för andra typer av 

verkversioner.  

Vi har nu behandlat titelns funktion som identifikator i katalogiseringsreglerna för 

British Museum. Låt oss nu se efter  om titlar har någon funktion som sökmöjliggörare. 

För att en titel ska kunna bidra till att ett verk, eller en bok, ska kunna återfinnas i en 

katalog, så måste något eller några ord i titeln utgöra sökelementet/uppslagsordet till 

den post som representerar verket. Vi kan med ens konstatera att det är mycket 

sällsynt att titelord utgör uppslagsord i Panizzis katalog. Det är enbart när författarens 

namn inte kan återfinnas i boken som titeluppslagsord kan komma på fråga. Panizzis 

katalog har nämligen endast ett uppslag för varje post och denna posts uppslagsord 

utgörs i regel av författarens namn. Det finns inga regler för biuppslag på ord i titeln. 

Panizzi tillåter inte heller hänvisningar från ord i titeln till (huvud)uppslaget.  

I de fall då författarens na mn inte går att finna någonstans i boken har Panizzi en 

något komplicerad uppsättning regler enligt vilka man ska välja ett sökelement ur 

bokens titel. Som kommer att visas nedan så innebär dessa regler i vissa fall att 

katalogen tar formen av en ordbokskatalog, snarare än en nominalkatalog. 

I de fall då boken handlar om en viss person, och denna person nämns i titeln, 

så ska biografins ämne vara sökelement för posten. Samma regel gäller för anonyma 

verk som vänder sig till en särskild person vars namn nämns i titeln.54 Frågan är om 

sådana sökelement ska betraktas som titel- eller ämnesord. Den principiella 

skillnaden är emellan sökelement som skapats utifrån bokens titelinformation med 

hjälp av rent formella regler (exempelvis grammatiska eller typografiska kriterier) 

för att identifiera verket och sökelement som skapats utifrån katalogisatörens 

tolkning av bokens ämne för att beskriva verkets innehåll. Jag är benägen att 

kategorisera denna typ av uppslagsord som ämnesord. De kräver nämligen så pass 

mycket analys av katalogisatören att de kan betraktas som hennes egen klassificering 

av verket i fråga.  

När ovanstående regel inte kan tillämpas ska katalogisatören se efter om det i 

bokens titel ingår någon sorts insititutionsnamn. 55 Om en sådan institution nämns i titeln 

så ska en sorts hybrid mellan titel-, ämnes-, och författaruppslag upprättas på 

institutionens geografiska läge.56  

 
54 s. vi; regel XXXIII. 
55 ”assembly, corporate body, society, board, party, sect or denomination” s. vi; regel XXXIV. 
56 Cf. s. v; regel IX. 
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Om titeln saknar både namn på person och institution så skall katalogisatören se 

efter om titeln nämner något geografiskt namn och i så fall välja det som sökelement. 57 

Jag anser att denna typ av sökelement är att betrakta som ett geografiskt ämnesord, 

snarare än ett titelord. Motiveringen till denna syn ligger i linje med den motivering 

som jag gett ovan till att namnet på en person som behandlas i en biografi blir 

ämnesord när man av detta namn konstruerar ett sökelement.  

Det är först när inga av ovanstående regler kan tillämpas som egentliga 

titelsökelement skapas i Panizzis system. I dessa fall ska titelns första substantiv, eller 

om substantiv saknas – första ord, utgöra sökelementet. Adjektiv som skapats av 

substantiv ska även de utgöra sökelement tillsammans med substantivet som 

adjektivet bestämmer.58  

Förutom sökelement på författarnamn, titel och den speciella typ av geografiska - 

och personämnesord som nämnts ovan, ska en del material katalogiseras under det 

som vi med dagens terminologi kallar ”formämnesord”. Periodica ska exempelvis 

katalogiseras under sökelementet ”Periodical Publications”59, almanackor och 

kalendrar ska katalogiseras under ”Ephemerides”60 och ordböcker ska katalogiseras 

under formänesordet ”Dictionaries”.61 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan titelns funktioner i Panizzis ögon redogöras för som följer. 

Titelns funktion som sökmöjliggörare är mycket liten. Det är i stort sett endast när en 

bok getts ut anonymt som katalogisatören ska skapa ingångar som bygger på ord i 

titeln. Vad gäller titelns funktion som identifikator så erkänner Panizzi den till en viss 

grad, men har ett problem med hur man ska kunna skilja verktiteln från boktiteln. Det 

är framförallt titelns funktion som beskrivare av verkets innehåll som uppmärksammas 

av Panizzi. Här kan man dock tillägga förbehållet att den innehållsdeklaration som 

titeln utgör alltid ska tolkas av katalogisatören som väljer ut vilken del av titeln som är 

”viktigast”. Panizzi erkänner vidare en fjärde funktion som närmast är att betrakta 

som estetisk. Titelns ska nämligen återges i katalogen så att författarens intentioner 

framträder. Här är det dock återigen katalogisatören som ska avgöra vilken del av 

titeln som är avgörande att återge i katalogen för att dessa intentioner ska framträda.  

Att katalogisatörens tolkning av titeln ges så stor vikt måste förklaras med hur 

titelsidorna i den tidens böcker såg ut.  Vi måste komma ihåg att de flesta titelsidor som 
 

57 s. vi; regel XXXIV. 
58 s. vii; regel XXXVIII. 
59 s. ix: regel LXXXI. 
60 s. ix; regel LXXXII. 
61 s. ix; regel LXXXVIII. 



 26

katalogisatörerna på Panizzis tid fann framför sig inte hade den layoutmässiga 

uppdelning mellan olika element, såsom författarnamn, titel och upplageuppgift, som 

vi idag finner naturlig. Alltså var den tidens katalogisatörer tvungna att i mycket högre 

grad än dagens katalogisatörer analysera titelsidans text för att utvinna den för 

katalogen nödvändiga bibliografiska informationen ur en sammanvävd titelfras. 

Jewetts regler 

För att förstå reglerna är det nödvändigt att veta lite om bakgrunden till deras 

uppkomst. Den publikation där reglerna är tryckta innehåller två delar:  

1. En visionär plan för tryckning av en nationell bibliotekskatalog. Denna plan skulle 

genomföras med dåtidens mest moderna tekniker som möjliggjorde att man för 

en relativt billig penning kunde framställa återanvändningsbara ”titelplattor”. 

Dessa titelplattor skulle motsvara de titlar som fanns ute i biblioteken. Vid sidan 

av varje titel skulle sedan noteras vilka bibliotek som hade ett exemplar. 

Meningen var att The Smithsonian Institution skulle finansiera tryckningen av 

lokala kataloger för landets viktigaste bibliotek mot att institutionen fick behålla 

äganderätten till de titelplattor som använts för återanvändning vid tryckning av 

andra biblioteks kataloger, samt ytterst vid tryckning av den nationella katalogen. 

2. En samling generella regler som rekommenderades för användning vid upprättande 

av kataloger för landets allmänna bibliotek.  

Det är uppenbart att regelsamlingen i del två hänger intimt samman med projektet 

som beskrivs i den första delen. Om den nationella bibliotekskatalogen skulle 

baseras på uppgifter från de lokala katalogerna var det ju viktigt att posterna var 

enhetligt skrivna.  Jewett skriver uttryckligen att katalogiseringreglerna är menade att 

vara ett medel för att uppnå målet med den centrala katalogen. 62 Jewetts vision om en 

samkatalog under ledning av Smithsonian Institution besannades aldrig och det blev 

så småningom Library of Congress som blev Förenta Staternas motsvarighet til l ett 

nationalbibliotek. 

Om katalogisering vanligtvis ses som en praktisk, snarare än ett teoretisk, 

aktivitet så hör Jewett kanske till de mest extrema praktikerna. Detta påstående 

behöver dock en precisering: i Jewetts regler är framförallt tänkta att underlätta 

katalogisatörens arbete, inte användarens. 

 
62 Jewett, Charles C., On the Construction of Catalogues of Libraries, and their Publication by 
means of Separate, StereotypedTtitles: with Rules and Examples, 1853, s. 6.  Alla sidhänvisningar 
i detta kapitel gäller denna text om inget annat anges. 
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Här följer en kommentar av de regler som behandlar titelhantering: 

I. The titles are to be transcribed IN FULL, including the names of Authors, Editors, Traslators, 
Commentators, Continuators, &c., precisely as they stand upon the title-page.63   

Jewett använder alltså ordet ”titlar” till att betyda ungefär ”all information som står på 

titelsidan”, dvs. mycket mer än det som vi idag menar med en ”titel”. 

Jewett understryker att hela titeln ska återges i kat alogen. Anledningen är att det 

vore oerhört svårt att komma fram till enhetliga regler för titelförkortningar. Jag tror 

att Jewett befarar att stora risker för dubbelkatalogisering och andra fel skulle 

föreligga om enhetligheten gick förlorad. Dessutom menar Jewett att det är lättare 

och kräver mindre erfarenhet att transkribera hela titlarna än att förkorta dem. 

Återigen ser vi hur Jewetts praktiska läggning är ledstjärnan i hans utformning av 

katalogiseringsregler. Detta intryck förstärks av att Jewett säger sig kunna acceptera 

vissa undantag från ovanstående regel för att hålla tryckkostnaderna nere.  

I kommentarerna till den näst följande regeln preciseras att titlar inte får 

översättas av bibliotekarien och att stavfel och dyl. ska återges. Dock anser in te 

Jewett att man i katalogen ska återge titelsidans bruk av versaler och gemena 

bokstäver, då användandet av stora bokstäver för det mesta reflekterar tryckarens 

smak snarare än författarens intentioner. Därför ska man i katalogen använda 

versaler enbart när språkets regler kräver detta. 64 Denna praxis lever kvar än idag i 

exempelvis KRS men det bakomliggande antagandet kan, i och med dagens ökade 

möjligheter till självpublicering, delvis ifrågasättas. Vi kan dock se att Jewett delar 

Panizzis syn om att titeln ska återges i den mån den uttrycker författarens intentioner.  

Regel III fastslår att hela titeln ska upprepas i katalogen för varje ny edition. 65 I 

kommentarerna förklaras regeln med att det måste vara möjligt att trycka varje 

editionspost separat. Anledningen är säkerligen att man ska kunna precisera vilka 

editioner som finns på varje bibliotek.  

Jewett fastslår vidare att om en ny ”upplaga” inte innehåller några som helst 

ändringar, så behöver den inte heller behandlas som en separat upplaga. Frågan 

uppstår nu hur en katalogisatör ska kunna avgöra om det som han/hon håller i sin 

hand verkligen är en separat upplaga utan att jämföra med tidigare upplagor. 

Meningen är ju att titelposterna till den nationella katalogen ska konstrueras på de 

lokala biblioteken som ju ofta endast har en enda upplaga av ett verk. Jewett medger 

 
63  s.29. 
64 s. 33. 
65 s. 34. 
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svårigheten. Ibland är texten på titelsidan samma för två olika editioner; ibland är 

titelsidans text ändrad med inte brödtexten. Jewett säger dock att dessa är ytterst 

ovanliga fall och antyder att det är bibliografens uppgift att upptäcka dem, inte 

bibliotekariens. Om sådana undantag upptäcks av bibliotekarien skall de noteras i 

katalogen, men bibliotekarien behöver inte ha som ambition att alla sådana fall ska 

redovisas i katalogen. Slutsatsen blir alltså att titelsidans editionsuppgift av praktiska 

skäl måste respekteras.  

Regel IV förklarar hur äldre tryckta böcker som saknar titelsida ska behandlas. 

Detta är en intressant paragraf, ty den visar hur katalogen i regel är en katalog av just 

titelsidor. Allt som är utanför titelsidans norm måste sättas inom klammer. Regeln 

säger att man i de fall då titelsida saknas i första hand ska skapa en katalogpost med 

hjälp av texten i rubriktiteln och kolofon. Om även sådana saknas, ska 

katalogisatören själv skapa en beskrivning av verket som ska syfta till att göra verket 

identifierbart. Jewett säger alltså ingenting om att denna beskrivning även ska säga 

något om verkets innehåll.  

Nästa regel som är intressant i sammanhanget är regel XII:  

All additions to the titles are to be printed in italics, and between brackets; to be in the English 
Language, whatever the language of the title; to be such only as are applicable to all copies of the 
edition described, and necessary for a full titular description of the book66. 

Regeln innebär att bibliotekariens egna kommentarer tydligt ska gå att urskilja från 

den delen av katalogposten som återger titelsidans text. Dessutom klargör Jewett här 

att katalogen inte ska innehålla bibliografisk information som bara applicerar till ett 

enda exemplar, utan att den ”lägsta nivån” i den bibliografiska beskrivningen är 

editonsnivån. Att så är fallet hänger naturligtvis ihop med projektet att skapa 

katalogerna med hjälp av återanvändningsbara titelplattor. Två bibliotek ka n ha 

samma edition av ett verk, men inte samma exemplar. 

Vi kan fråga oss vad Jewett menar med att man endast ska göra tillägg som är 

nödvändiga för ”a full titular description of the book.” Det intressanta svaret går att 

härleda från kommentarerna till ovanstående regel. Jewett inleder kommentaren till 

regeln med att medge att det inte alltid är lätt att veta vilka tillägg som är nödvändiga 

för att göra en titel tillräckligt beskrivande (descriptive).  

I detta resonemang ger Jewett sin definiton av vad en titel bör vara: ”A title 

should be the briefest possible designation of the contents of a book. It should cover 

everything which the book contains, but in the most general terms, without minute 

 
66 s.44. 
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specifications”.67 Jewett konstaterar att många boktitlar inte passar in på denna 

definition. Titlar har ofta formen av icke beskrivande namn, eller är allegoriska, eller 

så innehåller de någon allusion. I dessa fall är titeln inte menad att vara en beskrivning 

av verkets innehåll och kan inte heller bli beskrivande (genom bibliotekariens tillägg) 

utan att dess karaktär förstörs. Förklaringar av dylika titlar kan tänkas vara 

önskvärda, säger Jewett, men om så är fallet ska de ges i förklarande kommentarer 

som är avskiljda från titlarna själva.  

Av ordvalet i stycket verkar det inte som om Jewett egentligen tycker att det ska 

vara bibliotekariens uppgift att ämnesbeskriva verk vars ämne inte utrycks i titeln. De 

fall då det, enligt Jewetts mening, är nödvändigt med tillägg till titelinformationen är 

mycket mer formella och lättidentifierade. De exempel som tas upp är när boken är 

skriven på ett annat språk än titelsidans text och de fall när boken innehåller ett viktigt 

förord, en biografi över författaren, eller ett inledningskapitel som inte är skrivet av 

författaren själv.  

Som vi ser anses titeln som är tryckt i själva boken framförallt ha funktionen att 

agera som en tolkning av verket. Det är så som Jewett tolkar ”ideal-författarens” 

intention med titeln. Idealt skulle därför bibliotekarien kunna återge denna tolkning  i 

katalogen och på så vis få en ”automatisk” klassificering av det katalogiserade verket. 

Så är emellertid inte fallet konstaterar Jewett. Då hans nominalkatalog egentligen inte 

ska klassificera verk så behöver inte Jewett gå närmare in på relationen mell an titelns 

tolkning av den bok den betitlar och katalogisatörens klassifikation av samma bok.  

Titelns tolkande funktion är med andra ord inte avgörande för Jewetts 

katalogiseringsregler. Vad som däremot är av kritisk betydelse är titelns funktion som 

identifikator. 

Detta påstående bekräftas av kapitlet som handlar om reglerna för sökelement 

(headings). I Jewetts katalogiseringssystem är det nämligen nästan alltid författarens 

namn som utgör sökelementet. Anledningen till detta måste vara att han antog att de 

flesta i första hand kände till författaren till ett verk och endast i andra hand det som 

vi idag kallar verkets ”titel”.68 Alltså agerar författarnamnet som den viktigaste 

identifikatorn. Det är endast i de fall då författaren är okänd som uppslagsordet  

utgörs av verktitelns första ord som inte är en artikel eller preposition.69 

Vidare föreskriver inte Jewetts regler att något samlande sökelement upprättas 

under varje författarnamn för de verk som författaren skrivit. Med andra ord saknar 

reglerna principer för det som vi idag kallar ”uniforma titlar”. På så vis tycks Jewett 

 
67 s.44. 
68 Som tidigare har sagts, så ingår författarnamnet i det som Jewett kallar titel.  
69 s.55 
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ignorera den idag så självklara principen att katalogen tydligt bör visa vilka böcker 

som är versioner av samma verk.   

Sammanfattning 

Titelns sökmöjliggörande funktion är för kataloger som upprättas enligt Jewetts 

regler ytterst begränsad. Det är endast när en bok har utgivits anonymt som ett 

element ur titeln kan utgöra uppslagsordet för den bibliografiska posten. 

Titelns identifierande funktion är däremot av mycket större vikt då Jew ett 

föreskriver att titelns ska återges i sin fulla form.  

Jewett berör titelns tolkande funktion. Han beklagar sig bland annat över att 

intetsägande ord ibland blir titeluppslagsord.70 Emellertid anser han inte att titelns 

tolkande funktion ska vara av betydelse vid katalogisering för en nominalkatalog och 

han ger därför inga anvisningar för hur intetsägande titlar ska ”rättas till”.  

Nedan följer en analys av de katalogiseringsregler som i denna undersökning 

lägger störst vikt vid titelns tolkande funktion, nämligen Cutters regler. 

Cutters regler 

Till skillnad från Jewetts katalogregler som gäller en nominalkatalog, gäller Cutters 

regler en ordbokskatalog. En nominalkatalog måste vanligtvis kompletteras med en 

realkatalog, dvs. en katalog där böckerna är sorterade i ämnesordning. En 

ordbokskatalog är däremot en sorts universalkatalog där författare, titlar och 

ämnesord är ordnade i alfabetisk följd. 71 

Cutter reder ut vilka ändamålen med en sådan katalog är och vilka medel man 

behöver för att nå dem. På så vi s skiljer Cutter sig från sina föregångare då hans 

diskussion om ämnet är långt mer grundlig och principiell. Hans utgångspunkt är att 

det råder stor förvirring på katalogiseringsområdet och att ingen före honom utrett 

vilka som bör vara katalogiseringens ”första principer”.72 Cutters regler har haft ett 

enormt inflytande på katalogiseringspraxis. 73 Hans principer för urval och konstruktion 

av ämnesuppslagsord har stått modell för världens mest kända och använda 

ämnesordssystem, nämligen Library of Congress Subject Headings.74 
 

70 s. 55 
71 Cf. Catharina Arvidsson och Magdalena Jansons magisteruppsats ”Bibliotekskatalogens utveckling i 
Sverige från medeltid till nutid – sedd ur ett institutionsteoretiskt perspektiv”, Borås, 2001, ss. 12 -13. 
72 Cutter, Charles Ammi, 1876, Rules for a Printed Dictionary catalogue, s.5. Där inget annat anges gäller 
samtliga hänvisningar i kapitlet denna text. 
73 Benito, 2001, s. 10. 
74 Chan, Lois Mai, 1995, Library of Congress Subject Headings: Principles and Application, s.6 
f.  
Det svenska ämnesordssystemet Svenska Ämnesord  följer, liksom flera andra internationella 
indexeringsspråk, principerna för Library of Congress Subject Headings.  



 31

Cutters inledningskapitel innehåller en lång lista på definitioner av termer som enligt 

honom ofta hade använts på ett felaktigt sätt i tidigare katalogiseringsregler och som 

följaktligen hade lett till stor förvirring även i katalogiseringens praxis. Jag ska här 

nedan redovisa för de två definitioner som jag anser ha störst betydelse för den 

kommande diskussionen om titelns behandling i Cutters regler. Den första är 

definitionen av ”ordbokskatalog” och den andra är definitionen av ”titel”. 

”Ordbokskatalog” är enligt Cutter en katalog där uppslagen – författarnamn, 

titel, ämne och formämnesord– är ordnade liksom orden i en ordbok, dvs. 

alfabetiskt. 75  Det är för Cutter viktigt att klargöra att denna typ av katalog inte är 

något hybrid mella n en nominalkatalog och en klassad katalog. ”Ämne” betyder 

nämligen inte klass, utan motsvarar mer eller mindre det som vi idag kallar ämnesord. 

Det som framförallt skiljer ämnesuppslagen i denna typ av katalog från klasser är att 

de förstnämnda är mer specifika. Ämnesuppslag kan exempelvis utrycka att en 

särskild person eller en specifik händelse är ämnet för en bok.76 Vi kommer senare 

att se att detta ”ämnesord” ofta är ett ord taget ur titeln på samma bok.  

Mycket av strukturen för Cutters ordboksmodell kretsar just kring böckernas 

titlar. I definitionen av termen ”titel” säger Cutter att när ordet används i vid 

bemärkelse inkluderar betydelsen uppslagsord, boktitel (title proper), och impressum 

(dvs. uppgifterna om tryckort, förlag och år). Men andra ord motsvarar ”titel” ibland 

all den information som står på katalogposten för en bok. Vi har tidigare sett att 

Jewett ofta använder ordet i denna betydelse. Som en subtil kritik av detta bruk 

säger Cutter att han hädanefter enbart kommer att använda sig av ordet ”i sin 

striktare betydelse”. Denna betydelse är det namn som författaren gett boken på 

dess titelsida. Vidare säger Cutter  att impressumet inte inkluderas i detta namn men 

det gör däremot namnen på eventuella redaktörer, översättare etc. 77 Vi kan alltså 

konstatera att  även denna striktare definition av termen ”titel” innehåller element som 

idag nog inte skulle räknas som tillhörandes en boks titel. Vi kan också se att Cutter 

tillhör dem som antar att det är författaren som konstruerar titeln. 

Redan i nästa paragraf visar Cutter att han är väl medveten om att en titel är mer 

än ett namn, i både författarens, bibliotekariens och läsarnas ögon. Han skriver 

nämligen att en titel antingen kan vara bokens namn, eller så kan den beskriva verkets 

genre, eller så kan titeln utrycka bokens ämne. Vidare kan titeln ha vilken 

 
75 Cutter använder här kort och gott termen ”form”, men denna term visar sig senare motsvara vad vi idag 
kallar just ”formämnesord”.  
76 s. 11 ff. 
77 s. 15 
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kombination som helst av dessa tre funktioner.78 Som ett exempel på en titel som inte 

är ett namn ger Cutter titeln ”A Collection of Occasional Sermons”. 79 Anledningen 

till att Cutter behandlar denna typ av titlar som icke-namn tycks vara att de inte är 

tillräckligt identifierande – och det ligger ju i ett namns natur att vara just identifikator.  

Slutligen klagar Cutter på att bibliografer har etablerat en kult av titelsidan som 

innebär att den följs religiöst och att de minsta detaljerna på titelsidan noteras. Enligt 

Cutter ska man visserligen ha respekt för titeln då den ju är bokens namn. Därför bör 

man inte utan vidare i katalogen göra tillägg i eller på annat sätt förändra titeln utan att 

visa detta för användaren av samma katalog. Dessutom påverkar titeln samtliga 

bokens uppslagsord på ett eller annat sätt: den påverkar titeluppslaget helt och hållet, 

samt påverkar till stor del även författaruppslag och ämnesuppslag. Men att låta titeln 

ha större makt än så, säger Cutter, är att tillägna den en vidskeplig kult. 80 Jag tycker 

för min del att detta redan innebär en mycket stor makt. 

Ändamålen för en ordbokskatalog är enligt Cutter följande: 

1. Att möjliggöra för en person att finna en bok när någo t av följande är känt: 

a. författarnamnet 

b. titeln 

c. bokens ämne 

2. Att redovisa vad biblioteket har 

d. av en viss författare. 

e. inom ett visst ämne. 

f. inom en viss typ av litteratur. 

3. Att vara stöd i valet av bok 

g. genom att ge information om vilka upplagor som finns i beståndet.  

f. genom att redovisa dess litterära och ämnesmässiga karaktär.81 

Det kommer senare att visas att flera av dessa ändamål uppfylls genom en analys av 

boktiteln. Det är dock inte säkert att Cutter själv insåg vilken oerhörd vi kt hans 

katalogiseringsregler ger just titeln. 

 
78 Cutter använder inte termen funktion. Jag använder dock denna term för att knyta an Cutters diskussion till 
den diskussion som förts om titlarnaf funktioner i teoriavsnittet.  Cutters redogörelse för titlarnas funktioner 
skiljer sig nämligen från Genettes när han påpekar att det inte är nödvändigt att titeln ska vara ett namn.  
79 s. 15 
80 s. 16 
81 s. 10. 
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Cutters behandling av titeluppslag 

Liksom Jewett föreskriver Cutter att man gör ett titeluppslag för alla anonyma verk 

på första ordet i titeln som inte är en artikel. Det finns dock vissa undantag till denna 

regel. Exempelvis ska anonyma biografier katalogiseras under namnet på personen 

som biografin behandlar samt alla versioner och delar av Gamla- och Nya 

Testamentet katalogiseras under ordet ”Bibeln”. Vidare säger Cutter att det inte är 

lämpligt att katalogisera medeltida böcker under första orden i boken, ty dessa är 

ofta ett intetsägande ”Here begynneth”. I dessa fall ska man istället välja ”ämnet” för 

boken på originalspråket. Att Cutter här talar om just ”ämne” och inte namn är 

anmärkningsvärt. Detta språkbruk avslöjar nämligen Cutters tendens att tolka titelns 

som en sorts ämnesredovisare.82 

Regel nummer 61 innebär att man ska göra en ”catch-word reference” för de 

titlar som man kan tänkas söka efter på andra ord i titeln än de första.  

Cutter påpekar i ko mmentarerna till denna regel hur svår denna regel är att uppnå i 

praxis. Om regeln skulle praktiseras i alla tillämpbara fall så skulle katalogen bli 

extremt otymplig.83 Därför får man anse att denna regel utgör ett ideal som sällan kan 

uppnås i praktiken. 84  

Översättningar av anonyma verk ska enligt Cutter katalogiseras under samma 

titel som originalet, oavsett om biblioteket äger ett sådant exemplar eller ej. Vi kan se 

att Cutter här brukar sig av en form av uniforma titlar för just översättningar. Det är 

också någon form av uniform titel som Cutter föreskriver när han skriver att upplagor 

vars första ord i titeln är stavade på ett ovanligt sätt ska katalogiseras under samma 

ord stavat på ett modernt eller korrekt vis.  85 

Hittills har titeluppslagen framförallt gällt anonyma verk, men som vi kommer att 

se så föreskriver Cutters regler att man gör någon form av titeluppslag för samtliga 

böcker. I regel 55 börjar Cutter att införa titeluppslag även för böcker vars författare 

är kända. Regeln säger nämligen att ett titeluppslag ska upprättas för första ordet i 

titeln för samtliga skönlitterära romaner. Vidare ska enligt regel 59 en hänvisning 

upprättas från första ordet i titeln till författaruppslaget för all dramatik samt för kända 

dikter.86  

Regel nummer 60 är något kryptisk och återges därför i original:  

 
82 s. 32 ff. 
83 s. 35.  
84 Idag är detta ideal uppnått i och med den datoriserade katalogen som tillåter sökning på samtliga ord i en 
titel. 
85 s. 33 f. 
86 s. 34. 
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Make a first-word reference to the author for other works which are likely to be inquired for under 
the first word of the title, whether because the title does not indicate the subject, or because it is of a 
striking form, or because the book is commonly known by its title, or for any other good reason.87 

Det första som bör uppmärksammas gällande denna regel är att den visar att Cutter 

inte alltid anser att titeln utgör identifikatorn till en bok. Det är endast i vissa fall som 

boken är känd under sin titel, särskilt i de fall då titeln är ”slående”.  

Det andra som bör uppmärksammas är frasen ”because the title does not 

indicate the subject”. Denna fras verkar nämligen något underlig i sammanhanget: 

varför ska en bok katalogiseras under sin titel just när titeln inte anger bokens ämne? 

Förklaringen till denna regel ligger i det nära – och förvirrande - sambandet som finns 

i Cutters katalogiseringssystem mellan titelord och ämnesord. Cutter anser nämligen 

att när en titel utrycker ett ”ämne” så skall de titelord som utrycker ämnet användas 

som ämnesord. På så vis skapas ett kombinerat titel - och ämnesuppslag som i de 

flesta fall gör att inga övriga titeluppslag för boken behövs. 

Cutter använder termen ”subject-word” för att särskilja ämnesord som är tagna 

ur titeln från de ämnesord som ges av katalogisatören som är ”subject -headings”.88 

Frågan är om denna distinktion håller.  

I katalogen är det enbart de ämnesord som väljs ut av katalogisatören som ska 

stå som ämnesuppsla g medan övriga ämnesord figurerar i katalogen som 

hänvisningar till författar- eller titeluppslaget, eller till det ”egentliga” 

ämnesuppslaget.  

Det är dock ytterst tveksamt om denna distinktion framträder för användaren av 

katalogen. Hon (eller han) kan ju i praktiken få ”träffar” på sökningar gjorda på båda 

typer av ämnesord, för att använda en modern terminologi. Om ”träffen” kommer i 

form av en hänvisning eller en fullständig post måste i själva verket vara av mindre 

betydelse. Huvudsaken är att det ord som användaren av katalogen brukar i sin 

sökning resulterar i att hon/han finner relevant litteratur. 

Det finns visserligen en skillnad mellan när ett (titel)ord används vid sökning för 

att finna ett redan känt verk och när någon använder samma ord som fö reträdare för 

ett ämnesområde som han/hon vill finna litteratur inom utan att söka ett speciellt verk. 

Cutters distinktion mellan titelns ”ämnesord” och katalogisatörens ämnesord verkar 

ha med denna skillnad att göra. Titelämnesordet är teoretiskt sett inget ämnesord alls, 

utan är snarare en företrädare för ett specifikt verk. Det är, för att använda en 

omskrivning, inget begrepp utan en del av ett namn. Frågan är om Cutters modell för 

 
87 s. 35. 
88 s. 14. 



 35

ordbokskatalogens uppbyggnad verkligen lyckas med att i praktiken avspegla denna 

skillnad. Denna fråga hänger intimt samman med den mer grundläggande frågan: är 

den teoretiska distinktionen mellan titelns funktion som begrepp och som namn 

över huvud taget möjlig att göra i praktiken? 

Cutters distinktion mellan titelns ämnesord och katalogisatörens ämnesord är i 

själva verket inte knivskarp ens för katalogisatören själv. När ett titelämnesord är 

”samma” ord som det som katalogisatören valt som ämnesord behövs i regel ingen 

titelämnesordshänvisning upprättas, menar Cutter.89 Den bakomliggande tanken till 

denna regel måste vara att användaren av katalogen i dessa fall kan använda sig av 

informationen som går att läsa under ämnessökelementet både när hon/han söker ett 

specifikt verk (vars titel innehåller samma ämnesord) och när hon/han vill veta vad 

biblioteket har för böcker inom ett visst ämne. 

Att distinktionen mellan titel(ämnes)ord och ”riktiga” ämnesord är vag visar sig i 

regel 63 b. Denna regel innebär att hänvisning alltid ska göras från titelämnesordet när 

detta inte är samma som katalogisatörens ämnesord. I kommentaren till denna regel 

säger Cutter att ”här är det mest ekonomiskt att ha en hänvisning som fungerar för 

alla titlar [som har samma titelämnesord]”.90 Som exempel på en sådan allmängiltig 

hävisning ger Cutter: ”Entomology. See Insects”. Vi kan dock fråga oss om 

”Entomology” verkligen är att betrakta som ett titelord när ordet används för att 

beteckna titeln till fler än en specifik bok. När (ämnes)ord ur titeln förvandlas till 

(ämnes)ord ur titlar har katalogisatören infört en sorts systematisering och tolkning 

som gör att de specifika titelorden förvandlas till allmängiltiga ämnesord. 

Ämnesuppslag 

I kapitlet som behandlar ämnesuppslag visar sig återigen konflikten mellan å ena sidan 

Cutters vilja att skilja på titelä mnesord och ”egentligt” ämnesord och å andra sidan 

det faktum att dessa titelämnesord ofta adekvat beskriver sina böckers ämne. Denna 

spänning är en del av en större konflikt som genomsyrar Cutters Regler, nämligen 

den mellan idealism och empirism.  

Enligt en idealistisk syn är begrepp oberoende av såväl objekt i världen som av 

ett medvetande. Överfört till katalogiseringssammanhang innebär denna världssyn att 

ämnesorden står för begrepp som är oberoende av de böcker som de ska beskriva. 

Ett ämnesord skulle således kunna tänkas utan att det fanns någon bok som det 

passade ihop med. Den empiristiska synen innebär däremot att begreppen är direkt 

beroende av de objekt som begreppen beskriver. Begreppen är beroende av 
 

89 s. 35 f. 
90 s. 36. 
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objekten på så sätt att de skapas först när ett medvetande varseblir objekten och 

upptäcker likheter (eller skillnader) mellan dem. Överfört till katalogiseringsspråk 

borde detta innebära att ett ämnesord bara ska kunna skapas för att beskriva 

egenskaper hos böcker inom en särskild samling. Att tänka sig ett ämnesord som inte 

är en beskrivning av minst en bok är enligt detta synsätt omöjligt.91 

Att Cutter befinner sig mittemellan dessa två tankesätt är tydligt i hans behandling 

av ämnesord. Å ena sidan ska ämnesorden ha sitt ursprung i böckerna som de 

beskriver, å andra sidan ska de ha ett ”oberoende liv”. Å ena sidan ska ämnesorden 

vara ”specifika” och direkt kopplade till de ämnen som de representerar, å andra 

sidan innehåller Cutters ordbokskatalog en sorts tesaurus. Den fundamentala 

skillnaden mellan en ordbok och en tesaurus är att tesaurusen, men inte ordboken, 

visar hur begrepp hänger ihop logiskt. Enbart ”rena” begrepp kan hänga ihop logiskt, 

ord kan det inte. Ordboken kan visserligen ha hänvisningar från ord till ord, men 

dessa är på intet sätt  förbindande utan mer lösa.  

Den tesaurus som Cutter inför i sin katalogmodell visar sig i regel 71. Denna 

regel innebär att när två ord används för samma ämne skall det ena väljas som 

ämnesord och en hänvisning göras från det andra. 92 I denna regel ser vi med andra 

ord tesaurusens funktion att sammanföra synonymer.  

I kommentaren behandlar Cutter det speciella problemet när ett ämne byter 

namn med tiden. Han tar som exempel upp att den medicinska nomenklaturen 

ändrats tre gånger under hans århundrade. Cutte r frågar sig hur katalogisatören ska 

kunna undvika att ibland katalogisera böcker om en och samma sjukdom under tre 

olika ämnesuppslag. 

För att komma fram till ett beslut i dylika fall menar Cutter att man måste väga 

fördelen att ha allt som rör ämnesoråde t samlat mot fördelen av att göra den 

ekonomiska kopplingen mellan titelingång och ämnesingång. Den senare fördelen 

kommer av att man följer böckernas titlar i valet av namn för deras ämne.93 

Det empiriska angreppssättet på ämnesindexering innebär alltså i praktiken att 

ämnesorden har sitt ursprung i böckernas titlar.  

Regel nr. 73 fastslår att man ska behandla ämnen som är diametralt motsatta så 

att endast det ena väljs som ämnesuppslag medan det andra står som uppslagsord för 

en hänvisning till det första. Tanken bakom denna regel måste vara att böcker som 

 
91 Här gör jag en fri tolkning av begreppen idealism och empirism. Jag är medveten om att det kan framstå 
som konstigt att överhuvudtaget tala om empirism i fråga om klassifikation som ju är en mycket abstrakt 
aktivitet. Inte desto mindre finner jag distinktionen fruktbar att använda i denna diskussion för att belysa 
det faktum att Cutter har två helt olika angreppssätt i f örhållande till hur ämnesord ska användas.  
92 s. 40 
93 s. 40 
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behandlar ett ämne ofta även behandlar dess motsats. Exempelvis behandlar böcker 

om intet ofta även varat; böcker som behandlar tro behandlar nästan alltid även 

tvivel; böcker om fattigdom måste nästan nö dvändigtvis även behandla rikedom. Då så 

är fallet kan det tyckas både ekonomiskt och logiskt att samla denna typ av böcker 

under ett och samma ämnesuppslagsord. Problem uppstår dock om en text enbart 

skulle behandla det ämne som i katalogens tesaurus hade en hänvisning till ämnets 

motsats. Sådana fall är kanske ovanliga undantag, men de är fullt tänkbara. En 

skildring av extrem fattigdom kan tänkas som inte alls berör ämnet rikedom, likaså 

en skildring av rikedom som inte berör ämnet fattigdom. Man skulle kunna hävda att 

en sådan skildring av fattigdom ändå implicit även måste handla om rikedom, men då 

har man rört sig väldigt långt från vad boken själv säger om sitt ämne. Men andra ord 

har man hamnat i en sorts idealism. 

Ett utmärkande drag för en tesaurus är vidare att den ordnar begreppen i 

underordnade respektive överordnade klasser. Cutters ämnesord är delvis ordnade 

på detta vis. Alla ämnesord är således inte på ”samma nivå”. I kapitlet som behandlar 

ämnesuppslagsord finns en underrubrik som heter ”Entries considered as part of a 

whole”. Cutter inleder denna avdelning med att konstatera att ordbokskatalogen 

visserligen har den stora fördelen (gentemot den klassade katalogen) att den är 

lättanvändbar (för den oinvigde). Mot denna fördel finns dock en nackdel, nämligen 

att ämnen som ”hör ihop” hamnar fysiskt långt ifrån varandra, likaså hamnar ibland 

orelaterade ämnen nära varandra. Som ett exempel på det första tar Cutter upp 

ämnesorden Christianity och Theology; som exempel på det andra tar han upp 

uppslagsorden Communion och Communism. Denna nackdel avser Cutter att 

överkomma med hjälp av hänvisningar.94  

Regel 85 fastslår att hänvisningar ska upprättas från generella ämnen till deras 

underordnade ämnen samt även till deras relaterade ämnen. 

I kommentaren till denna regel kritiserar Cutter Jewett som menar att arbetet 

med dessa ämneskorsreferenser ofta kan göras samtidigt som den ”vanliga” 

katalogiseringen av individuella böcker. Enligt Cutter menar Jewett att man förutom 

att ge varje bok en författar- och ämnesingång samtidigt kan föreslå lämpliga 

hänvisningar från detta ämne till andra ämnen. 95 Cutter menar dock att när samtliga 

böcker katalogiserats på detta vis så skulle systemet fortfarande vara ”inkomplett”. 

Cutter vill ha ett system där referenserna bygger på varandra ”likt en pyramid” från 

det mest specifika till det mest generella. För att uppnå denna (idealistiska) perfektion 

 
94 s. 47. 
95 Cutter ger tyvärr ingen hänvisning när han refererar till Jewett. Jag har därför inte kunnat hitta den text 
där Jewett påstås säga detta.  
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är en övergripande revision av ämnenas hänvisningar nödvändig. Cutter föreslår att 

arbetet med referenserna går till på följa nde vis: varje gång ett ämnesord används skall 

detta ämnesord antecknas på en separat lista. I denna lista skall man sedan anteckna 

vilka mindre ämnen som ingår i detta ämnesords klass, samt om dessa ämnen i sin tur 

inkluderar ännu mindre ämnen. När detta gjorts för man över dessa hänvisningar till 

lappar som ordnas alfabetiskt. Till sist kontrollerar man i katalogen om dessa 

referenser redan finns.  

Ibland händer det att det (ännu) inte finns någon post som kan katalogiseras 

under något av de föreslagna me r generella ämnesorden. Biblioteket i fråga har helt 

enkelt ingen bok som behandlar detta ämne. I så fall vill Cutter att man ska radera 

detta ämnesuppslagsord och om möjligt ha kvar hänvisningen mellan det ämne som 

är mindre och ett ännu större. Denna princip reflekterar Cutters empiriska 

förhållningssätt som innebär att ämnesorden ska ha sitt ursprung i de böcker som 

finns i beståndet.  

Cutter vacklar dock och medger undantag till denna princip. Exemplet han ger är 

att ett bibliotek har ett antal böcker om olika städer i delstaten Connecticut. I detta 

exempel resulterar hänvisningsanalysen (dvs. begreppsanalysen) i att det blir 

hänvisningar från Connecticut till alla dess län (counties) och från dessa till städerna. 

Nu skulle man kunna tänka sig att det vore ett problem för Cutter om vissa av dessa 

län inte behandlas som ämne i någon bok i bibliotekets bestånd. Så är emellertid inte 

fallet, tvärtom anser Cutter att en sådan uppdelning gör katalogen ”mer fullständig”. 

Alltså tillåter Cutter i någon mån att m an i katalogen har ämnesuppslagsord som inte 

har sitt ursprung i beståndets böcker utan i ren begreppsanalys av relaterade ämnen.  

Anledningen till att Cutter inte förespråkar sådan ”fullständighet” för alla länder 

eller alla ämnen tycks enligt vad han säger i just denna paragraf vara praktisk: det 

skulle medföra för mycket jobb och göra katalogen otymplig.96 Det tycks således 

vara av praktiska skäl som Cutter i regel förespråkar ett system där enbart de 

ämnesord som har sitt ursprung i beståndet tas med i ka talogen.  

I regel 74 säger Cutter att man ska (ämnes)katalogisera böcker under det ord 

som bäst utrycker dess ämne, oavsett om ordet finns i titeln eller ej. I 

kommentaren till denna regel citerar Cutter missuppfattningen ”katalogen ska 

nödvändigtvis begränsa sig själv till böckers titlar” (Cutter ger ingen hänvisning till 

detta citat). Om så vore fallet, menar Cutter, skulle man falla offer för meningslösa 

och missvisande titlar. Dessutom tillägger han att den användare som brukar 

katalogen till att finna böcker inom ett visst ämne sällan bryr sig om ifall författaren till 

 
96 s. 48. 



 39

böckerna valde en synonym till katalogisatörens ämnesord eller ej. Cutter avslutar 

diskussionen med att fastslå att ”[t]he title rules the title -catalogue; let it confine itself 

to that province”.97 

Det som Cutter egentligen menar är nog att titelorden i katalogen endast bör 

fungera som identifikatorer till de verk som de är tagna ur. Den tolkande, eller 

klassificerande, funktionen ska istället fyllas av katalogisatörens ämnesord. Men som 

redan visats ovan så är denna begränsning av titlarnas funktion inte alls absolut. 

Vidare är ju inte titelkatalogen och realkatalogen skilda åt fysiskt utan de går in i 

varandra även rent praktiskt.  

I själva verket kan olika sorters uppslag vara kombinerade. Ett minnesvärt ord i 

en titel kan ju också vara ämnesordet. Enligt Cutters modell går det att skilja dessa åt, 

men han förespråkar att man för det mesta inte gör det. Regel 82 tar upp ännu ett 

sådant kombinationsfall av titel- och katalogisatörsämnesord: ”Enter ’Review of,’ 

’Remarks on,’ ’Comments on,’ under the author reviewed (as a combined subject 

and subject-word entry).”98 

Det som Cutter kallar “form-entry” (formämnesord) är också det ofta taget ur 

böckers titlar. I kommentarerna till regel 88 säger Cutter explicit att hans 

katalogmodell delvis härstammar från titelordsindexet. 99  

Stil 

I detta avsnitt regleras hur posternas utseende ska utformas. Det som är särskilt 

viktigt för denna uppsats är hur Cutter behandlar frågan om titelförkortningar.  

Cutter säger att ju mer akademisk inriktningen på biblioteket är ju mer fullständigt 

ska titlar återges i katalogen. Cutter preciserar att han med fullständighet avser 

fullständighet av information – inte av ord. Han klagar över att många extremt långa 

titlar inte innehåller lika mycket information som ett fåtal väl valda ord skulle ha gjord i 

deras ställe.  

Cutter kan dock inte ge någon absolut regel för hur förkortningar bör göras, utan 

nöjer sig med att fastställa några principer. Titeln ska inte bli så förkor tad att boken 

riskerar att förväxlas med någon annan bok av samma författare. Titeln ska inte heller 

vara så förkortad att de som känner till boken enbart genom dess titel inte ska känna 

igen den. Inte heller ska viktiga ord i titeln som uttrycker bokens ämne, genre eller 

metod ska utelämnas, då detta skulle medföra att användaren av katalogen fick en 

 
97 s. 41. 
98 s. 47; min kursivering. 
99 s. 52. 
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felaktig bild av verkets natur. Å andra sidan skall inget behållas som inte kan härledas 

från resten av titeln eller från dess position under ett givet uppsla gsord.100 

Cutter menar att titelförkortningar är nödvändiga inte bara för att hålla katalogen 

kort, utan också för att den ska vara lätt att använda. Här angriper Cutter Jewetts 

försvar av fullständiga titlar i katalogsammanhang, nämligen att det tar längre tid att 

förkorta en titel än att kopiera den såsom den står på titelbladet. Cutter medger att så 

kan vara fallet, men säger att det också är sant att det tar längre tid för tryckeriet att 

sätta oförkortade titlar samt att det tar lägre tid för användaren av katalogen att ta in 

deras betydelse. 

Cutter ger ett antal exempel på hur man kan gå tillväga för att få ner titlarnas längd. 

Han föreslår bland annat att man stryker ord som är underförstådda i ett annat av 

titelns ord. Han anser även att man ska stryka ”skrytord” och ger exemplet ”an 

(exact and full) account”. Därmed hämmar Cutter delvis den marknadsförande 

funktionen som titeln kan ha för förläggaren/författaren. Överhuvudtaget vill Cutter att 

man ska stryka ord som inte bidrar med någon viktig informat ion. 101 

Cutters behandling av titlar framstår som ganska respektlös och vågad. Man kan 

fråga sig hur katalogisatören ska kunna bedöma att det inte är just dessa ”oviktiga” 

ord i titeln som kommer att särskilja den katalogiserade boken från framtida 

editioner, eller rent av framtida verk. 

Något annat som kan vara värt att uppmärksamma är att Cutter inte tycks se 

titeln som en del av författarens verk – som i kraft av detta har ett eget estetiskt 

värde. Det viktiga för Cutter är istället att titeln möjliggör identifikation samt ger en 

antydan om ämnet samt genren för boken. Titeln behandlas med andra ord som ett 

instrument för katalogisatören. Vi kan alltså se en förskjutning från Panizzis regel att 

den titel som redovisas i katalogen ska motsvara ”all that the author meant to convey 

in the titular description of his work”. Även om Panizzi använder just termen ”titular 

description” och alltså antar att en titel ska vara beskrivande av det verk som den 

benämner, så finns det ändå hos honom en önskan om att katalo gens titel ska 

motsvara författarens avsikt. En motsvarande önskan finns inte hos Cutter. Ibland 

kan en författare medvetet ha konstruerat sin titel för att förvirra.102 Om man ska 

tolka Cutter bokstavligt (vilket uppsatsens författare gör) så skall sådana 

”missvisande” titlar rättas till. 

 
100 s. 55 f. 
101 s. 56. 
102 Shevlin tar upp ett sådant fall. 1700 -tals författaren Antonio Caraccioli skrev en moralisk essä som han 
gav titeln La Jouissance de soi-même (ung. ”Att roa sig”) i hopp om att attrahera och konvertera 
libertiner. 
Se Shevlin 1999, s. 43 
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Regel 120 säger att man ska behålla under författaruppslaget endast den delen av 

titeln som är nödvändig för att kunna särskilja det katalogiserade verket från andra 

verk av samma författare, men under ämnesuppslaget enbart det som är nödvändigt 

för att redovisa verkets ämne samt det sätt på vilket ämnet behandlas i verket. 103 

Denna princip torde bidra till katalogens ekonomi men frågan är om inte den 

hämmar användarens möjlighet att identifiera verket. För är det inte så att användare 

av katalogen ibland söker på ämne för att finna en specifik titel? Att så är fallet 

erkänner Cutter i avsnittet om katalogens ändamål. 104 

Regel 122 fastslår att titelns första ord alltid ska behållas för böcker som 

katalogiserats under författaruppslag. Således får förkortningar enbart göras längre 

bak i titeln. Anledningen till denna regel är:  

1. Den underlättar biblioteksarbetet genom att identifikationen av boken kan göras 

snabbare och säkrare. 

2. Den bidrar till enhetlighet och minskar risken för dubbelkatalogisering. 

3. Böcker är ofta refererade till via de första orden i titeln.105  

Vidare säger Cutter att man inte genom förkortning av titeln får göra så att de 

resterande orden blir falska, meningslösa eller ogrammatiska.106 Här antyder Cutter 

bibliotekariens makt! 

Sammanfattning 

Cutters idealism står i stark kontrast till Jewetts pragmatism. Denna idealism visar sig i 

behandlingen av såväl ämnesuppslagen som titeluppslagen. Cutter vill inte i första 

hand katalogisera fysiska böcker, utan abstrakta verk. Därför kan titlar förkortas 

nästan hänsynslöst, så länge som den delen av titeln som (i hans ögon) benämner 

verket behålls. Samtidigt så vill Cutter att verket ska vara lätt att finna och föreskriver 

därför hänvisningar från ”catch-words” i titlar. 

Parisprinciperna 

I oktober 1961 höll IFLA en internationell konferens om katalogiseringsprinciper. 

Syftet med denna konferens var att komma fram till enhetliga regler för konstruktion 

 
103 s. 58. 
104 Se ändamål 1c.  
105 s. 59 f. 
106 s.59. 
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och urval av sökelement för nominalkataloger. Meningen var att en sådan standard 

skulle underlätta informationsutbyte mellan bibliotek. 

Under konferensen beslutade man om tolv stycken ”principer” som sedan dess 

har gått under namnet ”Parisprinciperna”. Dessa principer baserar sig mycket på 

Seymour Lubetzkys arbete. Han var vid den tiden professor för School of Library 

Service i Los Angeles och hade tidigare utarbetat en revision av de amerikanska 

katalogiseringsreglerna från 1949 på uppdrag av ALA. 107 Han var även en av 

redaktörerna till den första upplagan av Anglo-American Cataloging Rules. 

Det var Lubetzky som gjorde den implicita distinktionen mellan verk och bok 

som hade spökat i alla tidigare katalogiseringsregler explicit.108 Detta är distinktionen 

mellan en intellektuell produkt och dess fysiska manifestation.109 Vidare innebär 

Lubetzkys angreppssätt en återgång till titelsidan som basen för bibliografisk 

beskrivning, då han menar att de flesta moderna böckers titelsidor har funktionen att 

identifiera boken.110  

Konferensens medlemmar fick från början ett utkast till principer, som hade 

utarbetats av en arbetsgrupp. Detta förslag baserade sig dels på de förslag som 

uttryckts i ett antal ”working papers” som hade skrivits av framstående 

bibliotekspersoner i ämnet, dels på de kommentarer som delegationerna hade sänt 

angående dessa förslag innan konferensen. Detta utkast debatterades under 

konferensen där beslut fattades om nödvändiga ändringar.111 

Under konferensen fick man flera tillfällen att diskutera den funktionella 

skillnaden mellan de katalogposter som utgjorde huvuduppslaget för en viss 

publikation och övriga poster för samma publikation (biuppslag eller referenser). 

Under huvuduppslaget för en publikation ska all bibliografisk information som är 

nödvändig för en fullständig identifikation och lokalisering av publikationen återges. 

Många kataloger återger denna information för ett och samma publikation på flera 

ställen i katalogen under olika ingångar, exempelvis under både författarens namn och 

publikationens titel. Men Parisprinciperna skulle ju gälla alla typer av kataloger, även 

de som visserligen kan ha flera möjliga ingångar för ett och samma objekt men som 

bara återger den fullständiga informationen på ett ställe. Användare som söker upp 

objektet under en annan ingång en den för huvuduppslaget hänvisas i dessa fall till en 

 
107 American Library Association 
108 Under konferensen användes termen ”bok” ofta för att syfta till alla typer av fysiska dokument.  
s. 112. 
109 Tait, 1969, s. 13. 
110 Tait, 1969, s. 124. 
111 International Conference on Cataloguing Principles: Report, 1963, s. vii. Där inget annat 
anges gäller samtliga hänvisningar i kapitlet denna text. 
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annan plats i katalogen för att få fullständig information. Frågan uppstod nu om vilket 

sökelement som skulle väljas för huvuduppslaget.  

Frågan om huvuduppslaget handlar således om vilka sorters sökelement som ska 

privilegieras. Svaret på denna fråga kan skifta beroende på hur man väljer att ta 

hänsyn till en rad olika faktorer. En faktor som spelar en stor roll i sammanhanget är 

vilken eller vilka av nominalkatalogens möjliga funktioner som man anser vara 

viktigast. De som under konferensen lade tyngdpunkten på katalogens funktion av att 

sammanföra författar- och verkkomplex förespråkade i regel att huvuduppslaget 

skulle katalogiseras under någon standardiserad form av författarnamn och titel och på 

så vis samla alla publikationer som ett bibliotek har av en författare samt alla upplagor 

och översättningar av samma verk på ett ställe i katalogen. De som å andra sidan ville 

att katalogens främsta funktion skulle vara att möjliggöra återvinning av enskilda 

publikationer förespråkade att sökelementen skulle ut formas utifrån den information 

som stod i publikationen själv. Som vi kommer att se nedan så var den svenska 

delegationen tillsammans med den finska och den danska de främsta förespråkarna 

för den minoritet som var för den senare modellen. 

Fastställandet av nominalkatalogens funktioner var därför av oerhört stor 

betydelse för hur resten av principerna skulle utformas. I den slutgiltiga versionen 

lyder principerna om katalogens funktion som följer: 

Katalogen ska vara ett effektivt instrument för att fastställa 

2.1 om biblioteket äger en särskild bok som specificerats av  

a. dess författare och titel, eller 

b. om författaren inte är nämnd i boken, enbart dess titel, eller 

c. om författare och titel är inadekvata eller otillräckliga för identifikation, ett 

passande substitut för titeln; och                            

2.2 a. vilka verk av en särskild författare och 

b. vilka editioner av ett särskilt verk som biblioteket äger.112 

Vi kan se hur funktionen identifikator i de flesta fall antas fyllas av författarnamn 

plus titel. Konferensen tycks anta att användaren i de flesta fall känner till både 

författarnamnet och titeln när hon vänder sig till katalogen för att finna boken. Bokens 

namn tar således formen ”boken X av Y” i de flesta användares sinne. Därför 

förespråkar Parisprinciperna att de flesta böcker i första hand katalogiseras under 

författarens namn och därunder katalogiseras under titel. Det är endast i 

 
112  s. 26 f. 
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exceptionella fall som en ingång under enbart titeln behöver uppföras som 

komplement till den titelingång som kan återfinnas under författarens namn. Dessa 

undantag gäller de titlar som är ”viktiga alternativa identifikatorer”, dvs. regeln gäller 

de titlar som blivit mer kända än, eller åtminstone lika kända som, författarens namn.  

113  

Vi kan vidare se att författarnamnet i första hand skall vara det namn som 

förekommer i boken själv, men som vi kommer att se nedan så kommer det finnas 

olika åsikter om hur detta namn ska återges i katalogen. Om titelns ursprung sägs 

däremot ingenting. 

I det ursprungliga förslaget var ordalydelsen annorlunda. Där uttrycktes det i 

principen 2.1(a) att man med titel menade den titel som är tryckt på boken själv: ”its 

author and title, as printed in the book”.114 Anledningen till att ordalydelsen 

ändrades går att härleda från den disku ssion om principen som refereras kortfattat i 

rapporten som gavs ut efter konferensen. Den brasilianska delegationen ville ändra 

det ursprungliga förslaget till ”its author and title as known, or as looked for by the 

reader”.115 Tanken bakom det brasilianska förslaget måste ha varit att användaren av 

katalogen ofta är okunnig om exakt hur titelfrasen är tryckt på bokens titelsida. Ofta 

är exempelvis ett verk känt under en del av en längre titelfras som är tryckt på (vissa 

av) verkets editioner. Även den brittiska delegationen uttryckte under diskussionen 

en önskan om att texten skulle fokusera mer på användarperspektivet (till skillnad från 

det katalogisatörperspektiv som det ursprungliga förslaget har). Å andra sidan fanns 

det en delegat från den indiska dele gationen som tycktes vilja öka bokperspektivet 

och lägga till ”if author and title as printed in the book are inappropriate”116 i princip 

2.1(c). 

Texten i den slutgiltiga resolutionen måste alltså ha varit ett resultat av en 

kompromiss mellan dessa två posit ioner. Från katalogisatörens perspektiv vore det 

naturligtvis praktiskt om man vid utformning av titelsökelement kunde utgå från den 

bok som man vid katalogiseringen håller i handen. Det skulle vara tidsbesparande om 

katalogisatören slapp reflektera särskilt mycket över om den titel som står tryckt på 

bokens titelblad verkligen motsvarar det allmänt vedertagna namnet som boken är 

känd under bland läsarna.  

Frågan om bok - kontra användarperspektiv hänger emellertid också samman 

med frågan ifall katalogen i första hand ska vara en katalog av böcker eller av verk. 

 
113  s. 38. 
114 s. 25; min kursivering. 
115 s. 26. 
116 s. 26. 
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Svaret på denna fråga har som antytts ovan stora implikationer för vilket sökelement 

som ska väljas för huvuduppslaget för varje publikation. I och med att principerna 

2.2 (a) och (b) antas så hade ma n nämligen fastställt att det var en av 

nominalkatalogens grundläggande funktioner att den skulle föra samman de 

publikationer i beståndet som var fysiska manifestationer av samma verk samt de 

verk som var skrivna av samma författare. Några av de nordiska ländernas 

delegationer ifrågasatte om dessa funktioner var av lika stor vikt som de som 

uttryckts i principerna 2.1 a-c.117 

Vi återkommer nu alltså till frågan om enligt vilka principer huvuduppslaget för 

varje publikation skulle katalogiseras. Den syn som förespråkades av Seymour 

Lubetzky var att en nominalkatalog skulle ordna dokumenten i författar- och 

verkkomplex så att användaren lätt kunde se efter dels vilka verk som biblioteket 

hade av en viss författare, dels vilka versioner som fanns av samma verk. 

Användaren skulle dessutom med lätthet kunna avgöra om biblioteket hade en viss 

bok då författaren och titeln till boken var känd. Dessa funktioner kunde enligt 

Lubetzky tillfredsställas om huvuduppslaget för varje bok katalogiserades under en 

standardiserad form av författarens namn samt under det namnet fördes ihop med 

andra versioner av samma verk med hjälp av ett sorts standard titel. I de fall då 

författaren till ett verk var anonym så skulle samtliga upplagor av verket katalogiseras 

under sökelementet för standard titeln – oavsett hur titeln på varje upplagas titelsida 

löd. Andra titlar och andra former av författarens namn kunde enligt denna modell 

utgöra hänvisningar till huvuduppslaget.118  

Att de olika versionerna av ett och samma verk katalogiseras under en 

standardtitel innebär att man har gjort två antaganden om användaren av katalogen. 

För det första antar man att användaren av katalogen främst är intresserad av att 

finna verket och inte den enskilda upplagan. För det andra antar man att ett verk 

representeras bäst av en standardiserad titel.  

Eva Verona presenterade en lite annorlunda infallsvinkel för konferensens 

deltagare. Hon erkände visserligen att användaren främst var intresserad av verket 

och inte av den fysiska boken, men påpekade att de flesta användare hade kommit till 

kännedom om ett verk via en bok. I de flesta fall, skrev Verona, har användaren 

upptäckt verket antingen genom att ha sett en manifestation av den i form av en bok 

(eller en annan fysisk manifestation av ett verk) eller genom att ha läst en referens till 

en specifik upplaga.119 Därför ansåg Verona att huvuduppslagens sökelement för 

 
117 s. 27. 
118 s. 139 ff. 
119 s. 147. 
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författarnamn skulle vara standardiserade, men inte sökelement för titlar.120 Enligt 

denna modell är det eventuella biuppslag och referensers funktion att föra samman 

böcker som representerar samma verk. Anledningen till att hon förespråkade 

standardiserade sökelement för författarnamn men inte för titlar var att hon ansåg att 

användaren tenderade till att koppla samman en titel till en viss publikation. Däremot 

ansåg hon att människor i allmänhet på ett naturligt sätt kopplar samman alla av en 

författares publikationer som de har sett eller hört talas om till den standardiserade 

formen av namnet, oavsett hur namnet har stavats på exempelvis publikatio nernas 

titelsidor.121 Detta påstående kan naturligtvis ifrågasättas.  

De nordiska ländernas delegationer122 ville att huvuduppslagen i katalogen än mer 

skulle utgå från informationen som stod i publikationerna själva. De ville att inte bara 

titelsökelement utan även författarsökelementet för huvuduppslagen skulle skapas 

utifrån det författarnamn som tryckts i det dokument som skulle katalogiseras. Enligt 

denna modell kunde eventuella hänvisningar fylla funktionen av att föra samman de 

böcker i samlingarna som skrivits av samma författare samt de verk som utgivits 

under flera titlar. 123 Denna modell speglade de nordiska ländernas syn att 

nominalkatalogen i första hand skulle vara en katalog över böcker, inte abstrakta 

verk.124 

Som vi kommer att se nedan så blev konfe rensens slutgiltiga ståndpunkt en sorts 

kompromiss mellan Lubetzkys och Veronas modell. Principerna 6.1 – 6.4 innebär att 

huvuduppslaget för verk som katalogiseras under författarnamn i regel ska föras 

under en standardiserad form av detta författarnamn. För verk som katalogiseras 

under titlar däremot tillåter principerna två alternativ. Det första är att sökelementet för 

titeln i huvuduppslaget ska vara den titel som står i boken själv samt att biuppslag ska 

upprättas under en uniform titel. Det andra alternativet innebär att sådana verk i första 

hand ska katalogiseras under en uniform titel samt att biuppslag eller hänvisningar ska 

upprättas under alternativa titlar. Den senare modellen föreslås gälla framförallt för 

katalogisering av välkända anonyma verk. Anledningen till att man ville behandla s.k. 

”anonyma klassiker” annorlunda var att deras konventionella titlar antogs vara mer 

kända än de titlar som står i enskilda upplagor medan nyare verk antogs vara mer 

välkända under de titlar som står i publikationen själv. De svenska, danska och finska 

 
120 s. 157. 
121 s. 155 f. 
122 Eller snarare Sveriges, Finlands och Danmarks delegationer. 
123 Se den svenska delegationens kommentarer till princip 5.2 (s. 32) samt till principen 6.1 (s. 39). 
124 Se Danmarks kommentar till principerna 6.1-6.4 (s.39). 
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delegationerna var de enda som röstade emot denna princip, av de anledningar som 

redogjorts för ovan. 125   

Anledningen till att man ville skapa det konstrukt som kommit att kallas ”uniform 

titel” var alltså att man ville underlätta identifikation och sökning av verk. Det uppstår 

nämligen problem med dessa funktioner när ett verk utgivits i flera versioner som bär 

olika titlar. Om man i katalogiseringen av dessa versioner utgår från den titel som står i 

den enskilda versionen så hamnar den bibliografiska informationen för de olika 

versionerna på spridda ställen i katalogen. Det kan i dessa fall vara mycket svårt för 

användaren att få överblick över vilka av beståndets publikationer som representerar 

samma verk. Problemet blir särskilt uppenbart för anonyma publikationer som ju helt 

och hållet katalogiseras efter titeln. Men även i de fall då publikationerna är 

katalogiserade under ett författarnamn kan det ibland vara svårt att avgöra vilka titlar 

som hör ihop.  

Hur ska den uniforma titeln konstrueras? 

Att föra samman verkkomplex med hjälp av uniforma titlar skulle på en nivå åtgärda 

problemet med identifikationen. Frågan var enligt vilka principer som dessa uniforma 

titlar skulle konstrueras så att denna identifikation blev naturlig och därmed kunde 

bidra till att verkkomplexet blev sökbara på ett för användaren okonstlat sätt. Under 

konferensen uppstod en kontrovers över denna fråga. Vissa delegater ansåg att den 

uniforma titeln skulle utgöras av titeln på originalspråk et, andra ansåg att den uniforma 

titeln skulle tas från summan av titlarna på editionernas titelsidor, medan andra ansåg 

att den uniforma titeln för ett verk skulle vara den titel som (just då) citerades av 

”auktoriteter”. Denna kontrovers förblev ouppklarad med resultatet att principernas 

ordalydelse är mycket diplomatisk och tvetydig. 

Denna tvetydighet kan sammanfattas av den definition av begreppet ”titel” som 

finns i den ordlista som medföljer rapporten. Enligt den är en titel ”ett namn med 

vilket en bok är betecknad i sig själv, eller under vilken [boken] är känd”.v126 Den 

principiella frågan om vem eller vad det är som döper ett verk klaras alltså aldrig upp.  

 I diskussionen av princip nr. 7 behandlade konferensens deltagare frågan om ifall 

titelsökelement ska utformas utifrån bokens, eller snarare titelsidans, titel som grund 

eller utifrån den tilltänkta läsarens perspektiv. Principen har rubriken ”Val av uniformt 

sökelement” och behandlar principerna för urval av både uniforma titlar och 

sökelement för författarnamn.  

I utkastet var skrivelsen som följer: 
 

125 s. 38. 
126 s. 116. 
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The standard heading should normally be the most frequently used name or title appearing on the 
title-pages of the works catalogued or in references to them by accepted authorities.127  

Till denna princip finns en fotnot som säger att konferensen bör överväga att 

publicera en standardlista över sådana auktoriteter. Vidare säger principen att om ett 

och samma verk finns på olika språk, så skall titeln på originalspråket i regel ges 

företräde. 

I diskussionen av detta förslag uppstod frågan om hur titelsökelement (och 

författardito) skulle behandlas på verk som är nyutgivna och som därmed inte har fått 

etablerade namn. Ett antal delegater ansåg att förslaget inte behandlade dessa fall 

tillräckligt tydligt och önskade göra ett tillägg som innebar att titeluppslaget för 

nyutgivna böcker skulle vara samma som originalutgåvans titelfras.  

Denna invändning avfärdades dock med en förklaring om att denna regel redan 

var implicit i utkastets ordalydelse. Vad principen som helhet ville uttrycka var att det 

titeluppslag som konstruerats med första utgåvans titel som modell kunde ändras med 

tiden allteftersom upplagorna (och därmed titel- och namnversionerna!) blev fler. 

Den av konferensen antagna skrivelsen skiljer sig från det första utkastet: 

The uniform heading should normally be the most frequently used name (or form of name) or title 
appearing in editions of the works catalogued or in reference to them by accepted authorities. 

I den slutgiltiga texten strök man också noten om att konferensen borde författa en 

lista över vilka auktoriteter som kunde accepteras i detta sammanhang. 128 

Vidare strök man hänvisningen till titelsidan som uppslagsordets ursprungskälla 

och förde in det mer vaga ”i upplagor”. Anledningen kan ha varit att man ansåg det 

vara konstigt att tala om ett verks titelsidor, då verket är något som är alldeles för 

abstrakt för att ha något så fysiskt som en titelsida. 129  

Formuleringen i slutversionen tycks vara medvetet vag. Man kringgick återigen 

frågan ifall det ska vara titelsidornas titlar eller de titlar som används i 

referenslitteraturen som ska stå som modell för den fras som ska utgöra den uniforma 

titeln. Dessutom så undvek man frågan om vilken referenslitteratur som skulle räknas 

till auktoriteterna.  

 
127  s. 39. 
Att man genomgående ändrade utkastets ”standard” till ”uniform” berodde på att ISOs (?) delegat 
protesterade mot användandet av ordet ”standard” för något som i teknisk mening inte var 
standardiserat.(s.30-31). 
128 s. 39. 
129 Mer om denna problematik i avsnittet om FRBR. 
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I texten för de principer som särskilt behandlade sökelement för verk som (i 

huvud- eller biuppslag) katalogiseras under titel upprepas denna tvetydighet. Där står 

nämligen att det uniforma sökelementet i dessa fall ska utgöras av: ”originalets titel 

eller den mest förekommande titeln i upplagor av verket, förutom när verket är känt 

under en konventionell titel då denna titel ska utgöra det uniforma sökelementet”. 130 

Här föreslås med andra ord tre olika möjligheter vid val av uniform titel.  Att 

formuleringarna blev så pass vaga lämnade dörren öppen för olika tolkningar och 

borde därmed ha försvårat utbyte av bibliografisk information mellan olika bibliotek.  

När ska titeluppslag upprättas? 

I den typ av nominalkatalog som Parisprinciperna beskriver utgörs de flesta 

sökelementen av författarnamn. Det är endast i undantagsfall som titlar tillåts utgöra 

sökelement för en post. Liksom de tidigare katalogiseringsreglerna som behandlats i 

denna undersökning föreskriver Parisprinciperna att man katalogiserar anonyma verk 

under titeln. Som redan nämnts ovan så föreskriver Parisprinciperna också att man 

uppför ett biuppslag under titel för de verk vars titlar är ”viktiga alternativa 

identifikatorer”.131 Dokumentet ger dock lite information om vilka sorters titlar man 

syftar till eller om hur ofta man ansåg att denna princip behövde tillämpas. Det finns 

ytterligare några fall då katalogisering under titel föreskrivs. Det första är när 

författarna till ett verk är fler än tre och ingen av författarna framstår som 

huvudansvarig för verket. I dessa fall ska huvuduppslaget för verket katalogiseras 

under verkets titel.132 Konferensen beslöt vidare att vissa typer av publikationer som 

främst är kända under titel, exempelvis periodika, skulle få sitt huvudupplag under 

titeln.133  

En annan typ av publikation vars huvuduppslag enligt konferensens slutresolution 

ska katalogiseras under titel är de samlingsverk som har en egen titel. Denna princip 

var dock högst kontroversiell och röstades igenom med en mycket knapp majoritet. 

En stor minoritet ville nämligen att denna typ av publikationer i första hand skulle 

katalogiseras under namnet för den person som hade ansvarat för samlingsverket och 

att biuppslag skulle uppföras under titeln.134  

 
130 s. 72.  
131 s. 38 samt även i princip 11.22; s.72. 
132 s. 66. 
133 s. 72. 
134 s. 66 f. 
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Sammanfattning 

Parisprinciperna innebar tveklöst ett stort framsteg för det internationella samarbetet 

mellan bibliotek. De är resultatet av det första allvarliga försöket med att uppnå 

internationell konsensus i katalogiseringsfrågor. Samtidigt är de på vissa punkter 

motsägelsefulla och därför svåra att tillä mpa helt enhetligt.  

En fråga som behandlades under konferensen var om titelsökelement skulle 

fastställas från katalogisatörens (eller bokens) perspektiv eller från den potentiella 

läsarens perspektiv. Denna fråga hänger intimt samman med en annan, nämlige n: ska 

katalogen i första hand möjliggöra sökning efter verk eller böcker. Man kan 

läsa hela rapporten från konferensen som en debatt över just denna fråga. De som 

förespråkar att katalogisering i första hand ska vara en katalogisering av böcker 

vänder sig naturligt till informationen i böckerna själva, framförallt till deras titelsidor. 

De som däremot främst är intresserade av verken tenderar till att i större grad vända 

sig till externa källor under katalogiseringsarbetets gång.  

I Parisprinciperna är titeln främst behandlad som en identifikator. Titelns 

eventuella funktion som ämnesredovisare eller innehållsdeklaration till verket tas 

överhuvudtaget inte upp. Anledningen till detta är att principerna ska gälla en ”ren” 

nominalkatalog utan inslag av realkatalog. Vid sidan av identifikationsfunktionen fyller 

titlar också en sökmöjliggörande funktion i Parisprinciperna då titeluppslag tillåts.  

Parisprinciperna var utformade för att gälla en tryckt katalog, därför blev frågan 

om uniforma titlar viktigare än vad det kanske skulle vara idag. Med de elektroniska 

möjligheterna till s.k. fritextsökning blir ju alla ord i titeln sökbara oavsett om orden 

står i början eller i mitten av titeln. I dag kan man lätt finna flera upplagor av Robinson 

Crusoe även om boktiteln för de enskilda upplagorna formulerats lite annorlunda. I 

de flesta fall nämner ju boktiteln huvudpersonens namn. Alltså får den användare som 

söker på titelfrasen ”Robinson Crusoe” träff för även de upplagor vars titlar är 

närmare originaltiteln: ”The strange and surprising adventures…” Så var emellertid 

inte fallet på kort - eller bandkatalogernas tid. Den som i dessa kataloger ville finnna 

originalupplagan av boken var förmodligen tvungen att slå upp ordet ”strange”, 

”surprising” eller ”adventures” beroende på vilka katalogiseringsregler som katalogen 

hade upprättats efter.  

AACR1, AACR2, KRS och tillämpning i LIBRIS 

Anglo-American Cataloguing Rules (AACR (1 & 2)) bygger till en stor del på 

Parisprinciperna. Dessa regler är av särskild stor betydelse för de svenska 

biblioteken då de nu rådande svenska katalogiseringsreglerna, Katalogiseringsregler 

för Svenska Bibliotek (KRS), är en något reviderad översättning av AACR2.  
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Då AACR1 och AACR2 är skrivna i samma anda och i grunden bygger på 

samma principer har jag valt att behandla dem i ett gemensamt kapitel.135 För att 

diskussionen nedan ska bli så överskådlig som möjligt har jag valt att i första hand 

följa texten i AACR2. Då reglerna för behandling av monografiers titlar i antingen 

AACR1 eller KRS avviker från reglerna i AACR2 kommer skillnaderna mellan 

texterna att redovisas och analyseras. 

Både AACR1 och AACR2 skiljer på reglerna för den deskriptiva 

katalogiseringen och på reglerna för konstruktion och urval av sökelement. Den 

deskriptiva delen av katalogiseringen kan sägas handla om att nedteckna den 

information som är specifik boken. Delen som handlar om sökelement, däremot, 

talar om hur den enskilda boken ska relateras till ett större bibliografiskt sammanhang 

som varande en manifestation av ett verk eller en del av en författares samlade 

produktion. Dessutom har ju sökelementet den självklara funktionen att göra 

boken/verket återvinningsbart i katalogen.  

AACR1 och AACR2 har en något annorlunda disposition vilket kan vara värt att 

notera. I den första upplagan behandlas reglerna för sökelement först, medan 

reglerna för beskrivningen kommer i den andra delen. I AACR2 är upplägget 

omvänt. Jag tror att orsaken till upplägget i AACR1 går att härleda till 

Parisprinciperna. Dessa principer hade ju en oerhört stor genomslagskraft och 

fastställde agendan för kommande katalogiseringsregler. Att Parisprinciperna enbart 

behandlar urval och konstruktion av sökelement visar att det var dessa frågor som 

just då ansågs vara viktigast inom bibliotekssamfundet.  

Att man diskuterar sökelementsbehandligen i AACR1 före den deskriptiva delen 

av katalogiseringen anser jag också avslöjar en tendens åt att se katalogisering som i 

första hand en katalogisering av verk och inte böcker. Som nämndes i föregående 

kapitel så var en av de starkaste företrädarna för denna syn Seymour Lubetzky som 

senare blev en av redaktörerna för AACR1.  

Om dispositionen i AACR1 följer dispositionen i katalogposten i en kortkatalog, 

där ju sökelementet kommer högst upp, så speglar dispositionen i AACR2 å and ra 

sidan bättre den faktiska arbetsgång som katalogisatören i regel följer. 

Katalogisatören måste ju i regel ta ställning till vad det är för bok (eller annat 

dokument) som hon har framför sig innan hon kan välja ut de fraser eller namn som 

 
135 I förordet till AACR2 står följande: ”these are still the Anglo -American Cataloguing Rules, having the 
same principles and underlying objectives as the fist edition, and being firmly based on the achievements 
of those who created the work, first published in 1967.” 
AACR2, 1978, s. v I hänvisningarna till detta kapitel har förkortningarna AACR1, AACR2 och KRS 
använts för benämna de refererade texterna. 
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ska utgöra uppslagen för den katalogpost som ska representera boken. Därför kan 

det vara bra att först upprätta en bibliografisk beskrivning av boken och sedan ta 

ställning frågan om sökelementen. Ofta kan katalogisatören välja ut ett eller flera 

element från den bibliografiska beskrivningen och göra dessa till sökelement, antingen 

i den form de står i den bibliografiska beskrivningen över boken eller i en 

standardiserad form. 

Eftersom jag valt att följa dispositionen i AACR2, börjar jag med att analysera 

reglerna för den bibliografiska beskrivningen av monografier. AACR2 innehåller tre 

fullständighetsgrader för den bibliografiska beskrivningen, vilket gör att reglerna är 

tillämpbara på alla typer av bibliotek, stora som små. Jag kommer nedan att redogöra 

för den tredje och mest fullständiga beskrivningsnivån som är den nivå som i Sverige 

tillämpas vid katalogisering för nationalbibliografin i LIBRIS. 

Frågan uppstår nu varifrån informationen som ska utgöra grunden för denna 

beskrivning ska tas. I AACR2s terminologi så handlar denna fråga om vilka källor 

som ska utgöra ”primärkällan” för den bibliografiska beskrivningen av dokumentet. 

Primärkällan är den källa vars information ska föredras framför information i andra 

källor. För vissa delar av den bibliografiska beskrivningen tillåter AACR2 även en 

rad andra ”föreskrivna källor”. Uppgifter i dessa källor kan återges i den 

bibliografiska beskrivningen i de fall då primärkällan saknar information. All 

information som tagits från andra källor än de föreskrivna måste markeras i po sten 

genom att den sätts inom klammer. 136 

För katalogisering av monografier är primärkällan titelsidan. Titelsidan är också 

den enda föreskrivna källan för det fält i den bibliografiska beskrivningen som ska 

återge titel och upphov. Detta innebär att titeln  ska återges såsom den står på just 

titelsidan och inte såsom den kan tänkas stå i andra delar av boken eller i 

referenslitteraturen. Denna regel gäller dock enbart för de böcker som verkligen 

publicerats med en titelsida. När titelsida saknas säger reglerna att man ska använda 

den delen i boken som återger ”den mest fullständiga informationen” och nämner bl.a. 

att sådan information kan finnas i kolofonen eller på omslaget. När ingen del av boken 

själv ger tillräckliga uppgifter så kan information tas från ”vilken tillgänglig källa som 

helst”.137 Vi kan alltså konstatera att reglerna för titelåtergivning för de böcker som har 

en titelsida är strikta, medan de är ganska liberala för de som saknar titelsida. Vi kan 

också fråga oss vad som menas med att man ska v älja den källa som ger ”den mest 

fullständiga informationen” när det handlar om att återge titeln. Är en längre titel alltid 

att föredra framför en kortare? AACR2 ger här inga svar. 
 

136 AACR2, 1978, s. 13. 
137 AACR2, 1978, regel 2.0B1.;s.54. 
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Huvudtiteln ska återges exakt såsom den står på titelsidan. Eventuella alt ernativa 

titlar (”eller-titlar”) räknas till huvudtiteln och även de återges exakt. Anledningen till 

att alternativa titlar inte räknas som en sorts undertitlar går att läsa i AACR1. Där står 

att alternativa titlar ska räknas till sin huvudtiteln av två anledningar. Den första är att 

dessa ibland kan användas vid referens till den bok som de titulerar. Den andra 

anledningen är att andra upplagor av boken kan ha utgivits med den alternativa titeln 

som huvudtitel.138 Alternativa titlar ses alltså, liksom huvudt itlar, som namn. De är 

alternativa namn på den bok som de betecknar.  

När titeluppgift helt och hållet saknas för en publikation så kan bibliotekarien 

skapa en egen ”titel”. Denna titel ska vara ”kort och beskrivande” och sättas inom 

klammer.139 

Då den biblio grafiska beskrivningen ska upprättas enligt den tredje 

fullständighetsgraden ska samtliga ”parallella titlar” återges. Vad är då en parallell titel 

för något? Enligt KRSs ordlista är det ”[h]uvudtiteln på ett annat språk eller i en annan 

skriftart återgive n i titel- och upphovsavsnittet”.140 En parallell titel är alltså huvudtitel 

på ett annat språk än den huvudtitel som nedskrivits i den bibliografiska 

beskrivningen. Det är dock viktigt att i detta sammanhang poängtera att både 

AACR2 och KRS bara talar om parallella titlar i de fall då sådana finns utskrivna i 

primärkällan till det dokument som ska katalogiseras. Reglerna tillåter alltså inte att 

man här, exempelvis för att från användarens perspektiv underlätta identifikationen 

av ett verk vars språk hon int e behärskar, skriver ut titeln på ett annat språk än 

titelsidans. Denna identifikationshjälp kan i vissa fall bistås av den uniforma titeln på 

verket, vilket kommer att diskuteras nedan.  

AACR2s och KRSs term för all titelinformation som inte utgör huvudtiteln är 

”övrig titelinformation”. Att AACR2 använder denna term istället för termen 

”undertitel”, som används i AACR1 och som är mer intuitiv, beror på att detta är 

termen som används i ISBD.141 Denna typ av titlar ska återges lika troget som 

huvudtiteln.142 Att exakt definiera vad som skiljer den ”övriga titelinformationen” från 

huvudtiteln är dock svårt. Det är lika svårt som att exakt definiera termen ”titel”. 

Denna svårighet avslöjas i den definition av ”övrig titelinformation” som går att läsa i 

KRS: 

 
138 AACR1,  1967, regel 133.G; s.196. 
139 AACR2, 1978,  regel 1.1B7.; s. 19. 
140 KRS, 1990, s. 511. 
141 Tucker, Ben R., 1990, ”The Limits of a Title Proper, or One Case Showing Why Human Beings, Not 
Machines, Must Do the Cataloging”, s. 240 ff. 
142 AACR2, 1978, regel 1.1E1.; s. 22. 
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Alla titlar i ett objekt utom huvudtiteln och parallelltitlar; också alla fraser som förekommer 
tillsammans med huvudtiteln, parallelltitlar eller andra titlar och närmare definierar objektets karaktär, 
innehåll etc, motiven för eller anledningen till dess framställning eller utgivning. Termen inbegriper 
undertitlar, titelrubriker etc men inte varianttitlar till huvudtiteln (ryggtitel, omslagstitel etc).143 

Vi kan för det första konstatera att detta är en negativ definition. Övrig 

titelinformation definieras först och främst som det den inte är, nämligen en sorts 

huvudtitel. Vi har nu anledning att påminna om vad en huvudtitel anses vara enligt 

KRS och AACR2. I KRSs översättning av AACR2s definition är huvudtiteln ”[d]et 

främsta namnet på ett objekt”. 144 

Om man läser vidare i definitionen av ”övrig titelinformation” ovan så förstår man 

att det som definitionen verkar vilja göra är en distinktion mellan den delen av titeln 

som utgör namnet på ett objekt och den delen som utgör en beskrivning eller en 

tolkning av objektets karaktär och innehåll. Det handlar med andra ord om 

distinktionen mellan titelns funktion som namn och som innehållsförteckning. Men som 

diskuterats tidigare i uppsatsen är skillnaden mellan dessa två funktioner mycket svår 

att redogöra för i praktiken.145 Det må vara sant att många moderna böcker de facto 

följer en konvention där en namn-lik titel följs av en förklarande titel, men detta är 

just en konvention och inte en nödvändig lag.146 De titlar som enligt AACR2 ska 

behandlas som huvudtitlar är i själva verket ofta förklarande och redogörande.147 

Vidare kan många undertitlar vara avgörande för den korrekta identifikationen av 

verk vars huvudtitlar inte är tillräckligt originella. I många fall tycks det därför vara 

titelsidans typografi som får avgöra vad som ska betraktas som huvud- respektive 

undertitel, snarare än titelfrasernas ordalydelse.148  

För äldre böcker blir distinktionen mellan huvudtiteln och övrig titelinformation än 

svårare att upprätthålla, för att inte säga omöjlig. Att AACR ändå gör denna 

distinktion visar på hur katalogiseringsregler ofta återspeglar de konventioner som 

 
143 KRS, 1990, s. 517. 
144 KRS, 1990, s. 508. 
145 Ben R. Tucker har uppmärksammat svårigheten med att ge en tydlig definition av termerna ”huvudtitel” 
respektive ”övrig titelinformation”. I sin artikel skriver han: ”the glossary of AACR2 makes it clear that 
practically any type of phrase is a candidate for [being title proper], so that one is rarely able to exclude a 
case on the grounds that the secondary phrase is not other title information.” Se Tucker, 1990, s. 242. 
146 Vidare skriver Tucker om kategorin huvudtitel: ”the matrix on which the categorization was brought to 
bear … is basically ambiguous and otherwise resistant to definition, as aesthetic or commercial aims of 
authors and publishers produce nondefinable data.” Se Tucker, 1990, s. 242. 
147 Man skulle till och med kunna hävda att alla titlar i någon mån är en redogörelse för verkets innehåll.  
148 Tucker visar dock att så inte alltid är fallet, utan att en semantisk analys av titeltexten också krävs från 
katalogisatörens sida för att kunna avgöra vad som är huvud- respektive undertitel. Med dessa exempel vill 
Tucker bevisa att katalogisering måste utföras av mänskliga katalogisatörer och inte av datorer.  
Jag anser trots Tuckers argumentation att även den mänskliga katalogisatören ofta baserar sitt beslut på 
rent formella hänsyn. 
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finns bland samtida bokproducenter. Denna återspegling är dock inte särskilt direkt, 

utan verkar vara förskjuten med ett antal decennier. 

Även om titelsidans titlar ska återges ”troget” i den bibliografiska beskrivningen 

så tillåter ändå AACR2 att långa titlar förkortas. Detta kan dock bara göras när det 

kan ske ”utan att viktig information faller bort”. Dessutom måste de första fem orden 

i både huvudtiteln, eventuella alterna tiva titlar samt övrig titelinformation alltid behållas. 

När titlar förkortats så måste detta alltid markeras i posten. 149 Det finns ingen 

förklaring till vad som menas med ”viktig information” i detta sammanhang. Vi vet 

inte om informationen i första hand gäller den information som ska göra boken unikt 

identifierbar eller om det här syftas till ”viktig information” gällande bokens innehåll. 

Val av sökelement 

När den bibliografiska beskrivningen av boken är klar är det dags att ta ställning till 

vilka uppslag som ska upprättas för posten. Vi kan för det första uppmärksamma att 

när uppslag görs på titeln så kan sökelementet för titeln antingen vara titeln såsom den 

nedtecknats under den deskriptiva delen av katalogiseringen eller så kan 

sökelementet vara en uniform titel.  

AACR2 föreskriver att man i valet av ingångar för ett katalogiserat objekt utgår 

ifrån informationen i primärkällan. I fallet av katalogiserade monografier innebär detta 

att det är informationen på titelsidan, eller dess substitut när ingen titelsida finns, som 

bestämmer vilka ingångar som ska upprättas. Det är endast när informationen i 

primärkällan är otillräcklig som katalogisatören får upprätta uppslag för uttryck 

och/eller namn som inte finns på titelsidan. 150  

Då AACR2 är tänkt som ett rege lverk för en traditionell nominalkatalog så 

föreskriver texten att man i vanliga fall väljer författarnamnet som huvuduppslag. 

Huvuduppslag på titeln görs med andra ord endast i undantagsfall. Ett sådant fall är 

när upphovet är okänt. Till skillnad från en del andra regler som undersökts ovan 

räknas ett verk vars författare är allmänt känd men vars namn inte uppträder på 

titelsidan inte automatiskt till de s.k. anonyma verken. Dessa verk kan enligt AACR2 

katalogiseras under författarnamnet som huvuduppslag, ”när referenslitteraturen 

pekar ut en person [eller en institution] som den troliga författaren”.151 Reglerna är 

emellertid inte helt solklara, ty i en annan paragraf sägs det att ”om ett sådant verk 

har tillskrivits en eller flera personer eller institutioner antingen i upplagor av verket 

eller i referenslitteraturen, så ska biuppslag upprättas för dessa personer eller 

 
149 AACR2, 1978, regler 1.1B4. och 1.1E3.; s.19 och 22. 
150 AACR2, 1978, regel 21.0B; s. 283. 
151 AACR2, 1978, regel 21.5B.; s. 294-5. 
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institutioner”.152 Det verkar som om det är upp till katalogisatören att i varje fall 

bedöma hur trovärdig informationen i dessa källor är. Om informationen anses vara 

helt tillförlitlig så kan upphovsuppgiften utgöra huvuduppslag, om informationen 

däremot anses vara mindre tillförlitlig så får upphovsuppgiften utgöra biuppslag.  

Titeln ska vidare utgöra huvuduppslag för de monografier vars titelsida nämner 

fler än tre författare och där ingen av dessa utpekas som huvudansvarig för verket.153 

Som nämndes i föregående kapitel fastställdes denna regel även i Parisprinciperna.  

Till sist föreskriver AACR2 att huvuduppslag upprättas under titeln för verk som 

skrivits under en (eller flera) redaktörers överseende samt för verk som räknas till de 

heliga skrifterna för någon religiös grupp. 154 

Sammanfattningsvis kan man säga att monografier ska katalogiseras under titeln 

endast i de fall då upphovsuppgiften är  oklar eller när ansvaret för texten är fördelad 

på fler upphovsmän än tre. Det finns ingenting i titeln själv som kan rättfärdiga ett 

huvuduppslag för denna.  Man skulle exempelvis kunna tänka sig att särskilt kända 

titlar skulle utgöra huvuduppslag, men i AACR2 kan dessa enbart utgöra biuppslag. I 

praktiken gör det dock liten skillnad för användaren om ett sökelement följs av ett 

huvud- eller biuppslag. Huvudsaken är ju att användaren finner den eftersökta termen 

i katalogen och därunder återfinner den re levanta bibliografiska informationen. 

AACR2 lämnar stora möjligheter för katalogisatören att upprätta biuppslag på 

titeln. Reglerna säger att biuppslag ska upprättas på titeln i de fall då 

kataloganvändarna kan tänkas anta att den bibliografiska beskrivningen av ett objekt 

ska finnas under titeln som uppslag, snarare än under sökelementet för 

huvuduppslaget.155 Då det kan vara svårt att avgöra exakt i vilka fall denna generella 

regel ska gälla, preciseras denna regel med en regel som säger att man alltid ska 

upprätta biuppslag på huvudtiteln, utom i vissa speciella fall. Dessa undantag 

inkluderar de fall: 

• då huvudtiteln redan är huvuduppslag eller utgör en hänvisning till 

huvuduppslaget. 

• då huvudtiteln konstruerats av katalogisatören.  

• då katalogen är en ordbo kskatalog och huvudtiteln är identisk med ett 

ämnesuppslag, eller med en hänvisning till ett ämnesuppslag, som redan 

använts för verket.156 
 

152 AACR2, 1978, regel 21.5A; s. 294; min kursivering. 
153 AACR2, 1978, regel 21.6C2; s. 298. 
154 AACR2, 1978, regel 21.1C; s. 286. 
155 AACR2, 1978, regel 21.29B; s. 322. 
156 AACR2, 1978, regel 21.30J; s. 324. 



 57

KRS tillägger ännu ett fall, nämligen då ”huvudtiteln är opregnant” och ger som 

exempel titeln Samlade skrifter.157 Vidare ska biuppslag upprättas på de 

titelvarianter som återfinns på exempelvis bokens omslag om de är väsentligt 

annorlunda från huvudtiteln. Det är anmärkningsvärt att inga regler för upprättande av 

biuppslag på undertitlar finns. Förklaringen till denna avs aknad kan ha att göra med 

AACR2s allmänna syn på undertitlar som innebär att de inte kan uttrycka bokens 

namn, utan snarare beskriver dess ämne. Eftersom det är nominalkatalogens syfte att 

möjliggöra återfinning av redan kända verk och inte att vara någon sorts realkatalog, 

så blir uppslag på ord i undertiteln därmed överflödiga.  

Reglerna som fastställer när huvud- respektive biuppslag ska upprättas under titel 

säger emellertid inte i vilken form denna titel ska stå. Som vi såg i kapitlet om 

Parisprinciperna så kan man i dessa fall välja att konstruera en uniform titel som 

sökelement för dessa uppslag. Vi ska nu undersöka vad AACR2 säger om 

användning och konstruktion av uniforma titlar. 

Uniforma titlar (med en diskussion om tillämpning i LIBRIS) 

Enligt AACR2 ska en uniform titel alltid konstrueras för ett verk vars manifestationer 

uppträder under olika titlar. Denna uniforma titel ska sedan användas som 

sökelement för den enskilda bokens uppslag när den bär en annan huvudtitel än den 

uniforma titeln eller när ett tillägg måste göras (till den uniforma titeln) för att 

organisera filen. Som exempel på det senare fallet nämner regeln de böcker vars titlar 

motsvarar den uniforma titeln men där textens språk skiljer sig från den uniforma 

titelns språk. I dessa fa ll blir sökelementet den uniforma titeln plus ett tillägg om 

bokens språk.  158 Vi kan alltså se att uniforma titelsökelement kan ha två funktioner: 

dels att sammanföra manifestationer av samma verk, dels att inom verkkomplexet 

organisera manifestationerna under olika språk - och formgrupper. Här introducerar 

AACR2 i själva verket en ny abstrakt storhet som ligger mellan verket och 

manifestationen, nämligen det som i FRBR kommer att kallas versionen. Då AACR2 

inte uttryckligen erkänner versionen som föremål för  katalogisering så kommer jag inte 

att fördjupa mig i frågan här, utan skjuter upp diskussionen om versioner till kapitlet 

om FRBR. 

AACR2 är mycket mer specifik när det gäller anvisningar om hur uniforma titlar 

ska konstrueras än vad Parisprinciperna är. Reglerna för utformning av uniforma titlar 

är olika beroende på verkets genre eller beroende på verkets historiska ursprung. 

Verk som skapats före år 1501 ska generellt katalogiseras under den titel på 
 

157 KRS, 1990, regel 21.30J1; s. 344. 
158 AACR2, 1978, regel 25.2A.; s. 442 samt regel 25.5D; s. 448 f. 
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originalspråket som används i modern referenslitteratur . Ett undantag är dock 

sagocykler och sagor som finns i många versioner. Dessa ska katalogiseras under den 

etablerade engelska titeln.159 Moderna böcker däremot ska katalogiseras under titeln 

på originalspråket under vilken verket blivit känt antingen genom användning i 

manifestationer av verket eller i referenslitteraturen. När ingen titel på originalspråket 

kan fastställas som den mest kända ska huvudtiteln till originalupplagan väljas som 

uniform titel.160 Vad gäller titlar till samlingsverk förespråkar AACR2 att man väljer en 

generisk uniform titel. Exempelvis ska alla böcker som säger sig innehålla en 

författares samlade verk katalogiseras under den uniforma titeln Works.161 Den 

senare typen av titel är enligt min mening inte att betrakta som en uniform titel, utan 

snarare som ett slags formämnesord.  

AACR2 fastställer alltså att verk som publicerats under olika titlar ska 

sammanföras med hjälp av uniforma titlar. Uppslaget på den uniforma titeln är 

emellertid inte det enda uppslaget under vilket en användare av katalogen kan 

återfinna ett verk vars titel är känd. Alla böcker vars titel skiljer sig från den uniforma 

titeln ska nämligen få ett kompletterande biuppslag under den titel som står i den 

katalogiserade boken.162 

Reglerna för utformning och användning av uniforma titlar är i stort sett samma i 

KRS som i AACR2. Det är därför något märkligt att man i svensk 

katalogiseringspraxis fortfarande är mycket restriktiv med användningen av uniforma 

titlar. De flesta exempel som i KRS återges i kapitlet om uniforma t itlar är 

överhuvudtaget inte i bruk i svenska kataloger. Detta gäller främst ”moderna” verk 

som aldrig tycks katalogiseras med en uniform titel som sökelement. I KRS återges 

som ett exempel på en sådan uniform titel Charles Dickens ”The Pickwick Papers”. 163 

Jag har dock inte återfunnit denna uniforma titel i katalogposten för någon upplaga av 

detta verk i LIBRIS. Även s.k. ”anonyma klassiker” katalogiseras ofta utan uniform 

titel. Jag har exempelvis undersökt användandet av den uniforma titeln ”Everyman” 

för den engelska moraliteten med samma namn, men har funnit att de flesta upplagor 

av detta verk katalogiserats utan uniform titel. Att svensk katalogiseringspraxis gått 

emot reglerna i KRS har förmodligen att göra med de svenska bibliotekens 

traditionella skepsis gentemot konceptet. Som vi såg i kapitlet om Parisprinciperna 

 
159 AACR2, 1978, regel 25.12.; s. 453 f. 
I KRSs översättning ska dessa sagor naturligtvis katalogiseras under det etablerade svenska namnet. 
160 AACR2, 1978, regel 25.3.; s. 443 ff. 
161 AACR2, 1978, regel 25.8.; s. 451 f. 
162 AACR2, 1978, regel 25.2D1; s. 443. 
163 KRS, 1990, regel 25.3A; s. 412. 
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protesterade svenskarna mot principen att böcker skulle katalogiseras under 

uniforma titlar. 

Det pågår dock en svensk kursändring i fråga om uniforma titlar som till en stor del 

hör samman med den framtida tillämpningen av FRBR.164 Om Libriskatalogen i 

framtiden ska uppfylla de funktioner som föreskrivs i detta dokument så måste man i 

katalogiseringen av samtliga publikationer upprätta någon form av titel som ska 

identifiera verket. 

Det kan vara värt att nämna att upprättandet av en uniform titel för ett verk inte i 

sig garanterar att samtliga upplagor av detta verk med lätthet kan identifieras vid en 

sökning. Återfinning av verkets manifestationer beror till en mycket stor del på det 

gränssnitt som katalogen presenteras i. AACR2 var utformad för att passa 

kortkataloger. I en kortkatalog kan man förvisa sig om att verkkomplex identifieras 

av användaren genom att inte bara begreppsmässigt utan även fysiskt föra samman 

manifestationer av samma verk genom filering. I LIBRIS datoriserade katalog har 

denna funktion delvis satts ur spel. När användaren skriver en eftersökt titel i 

titelsökningsfältet för LIBRIS Websök så behandlas alltid denna sökning som om den 

vore över ord i titeln. Den träfflista som användaren får som resultat av en sådan 

fråga innehåller alla de poster som innehåller de eftersökta orden som en del i någon av 

”sina titlar”. Det blir alltså träff för ord i allt från huvud - och undertitel till parallel-, 

original- , serie- och uniform titel. Detta innebär att sökningen ger en hög 

återvinningsgrad, dvs. att de relevanta återfunna dokumenten i stort sett motsvarar 

samtliga relevanta dokument i samlingen. Däremot medför systemet ibland att 

sökningens precision inte är särskilt hög. När man talar om precision i 

informationsåtervinningssammanhang så menar man att en stor andel av de återfunna 

dokumenten i en sökning är relevanta. Återvinningsgrad och precision står ofta i ett 

motsatsförhållande så att ett system som främjar den ena ofta för sakar den andra.165 

Jag ska nu ge ett exempel på hur återvinningsgrad och precision råkar i konflikt 

med varandra vid vissa titelsökningar. Mitt exempel gäller Everyman, som i KRS är 

med bland listan på ”anonyma klassiker”. Om man i titelfältet för Libris We bsök 

skriver in ”Everyman” som enda sökbegrepp så får man 885 träffar. 166 Det är dock 

endast en bråkdel av dessa dokument som representerar upplagor av verket 

Everyman. De flesta är istället dokument vars över- eller undertitel innehåller ordet 

”everyman” i betydelsen ”var man”. Här ser vi tydligt hur titelns dubbla funktion som 
 

164 Referensgruppen för katalogiseringsfrågor inom LIBRIS. Möte 2002 -01-24. URL: 
 info.libris.kb.se/infosvensk/Nytt_LIBRIS/refgrupp/libriskat_refgrupp20010124.htm 
 
165 Benito, 2001, s. 245 f. 
166 Sökning gjord den 20e april 2002. 
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namn och som innehållsdeklaration kan råka i konflikt i en bibliotekskatalog. I just den 

här sökningen var användaren enbart intresserad av det verk vars namn är 

Everyman, men en annan sökning kan tänkas där användaren är intresserad av 

engelska böcker som vänder sig till ”var man”.  

För att återkomma till exemplet med titelsökningen på ”Everyman” så är det den 

uniforma titelns korthet tillsammans med det faktum att titelordet motsvarar ett relativt 

vanligt ord i engelskan som gör verket svårt att återfinna i sökningar. En sökning på 

titeln ”Beowulf” hade naturligtvis varit mer precis. Everyman må vara det allmänt 

vedertagna namnet på verket i referenslitteraturen, men detta namn är int e tillräckligt 

karaktäristisk för att fungera i Librissökningar som systemet ser ut idag. Om systemet 

däremot ändrades till att dels ”ranka” uniforma titlar högre än andra titlar och dels 

följa den gamla fileringsprincipen ”ingenting går före någonting” 167 skulle läget bli 

radikalt annorlunda. Ett sådant system skulle för det första sätta böcker vars uniforma 

titel innehöll ordet ”Everyman” högre upp i resultatlistan än andra böcker där endast 

boktiteln innehöll ordet ”everyman”. Dessutom skulle principen ”ingenting går före 

någonting” säkerställa att den uniforma titeln ”Everyman” hamnade högre upp i listan 

än de uniforma titlar som innehåller ordet ”everyman” som en del av en längre fras.168 

Det finns ytterligare några viktiga nyheter som skiljer den elektroni ska katalogen 

från kortkatalogen. I den elektroniska katalogen blir frågan om val av uppslagsord, 

dvs. det ord efter vilket ett uppslag inordnas i en katalog, mindre relevant. Vi har sett 

hur tidiga katalogiseringsregler lade stor vikt vid denna fråga. I e n elektronisk katalog 

kan användaren ange vilket element som helst i exempelvis en titel och få träff för 

samtliga böcker/verk som innehåller detta ord någonstans i titeln. Vidare kan 

användaren välja att kombinera termer från olika fält i den bibliografis ka 

beskrivningen och göra en mer precis sökning. I LIBRIS är således även den s.k. 

övriga titelinformationen sökbar. Att samtliga ord i alla typer av ”titlar” är sökbara 

innebär revolutionerande möjligheter för användaren av katalogen. 

FRBR 

Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) kan ses som en 

vidareutveckling av Parisprinciperna. Liksom Parisprinciperna behandlar FRBR den 

bibliografiska informationen i katalogen endast i den mån som den fungerar som 

 
167 Cf. Benito, 2001, s. 285. 
168 Denna poäng är särskilt viktig om uniforma titlar i framtiden kommer att upprättas för samtliga verk i 
katalogen. Exempelvis skulle en bok som The Everyman art Library förmodligen få en uniform titel som 
nästan exakt motsvarade boktiteln. 
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sökelement.169 Studien påbörjades på uppd rag av Stockholm Seminar on 

Bibliographic Records 1990, som bl.a. sponsrades av IFLA. Syftet med den tänkta 

studien var att den skulle utreda vilka sorters data som den bibliografiska 

informationen skulle innehålla för att möta användarnas behov. Med andra  ord skulle 

studien leda till en gemensam internationell grundförståelse av vilken sorts information 

som en katalog försöker förmedla.170 Denna grundförståelse skulle sedan kunna ligga 

till grund för nya katalogregler och metadatascheman samt underlätta internationellt 

utbyte av bibliografiska poster.  

Då FRBR rör sig på ett mycket abstrakt plan och i sig säger ytterst lite om hur 

dess modell ska tillämpas kommer följande analys att vara av en mycket mer generell 

karaktär än de som gjorts i föregående kapitel. Det bör sägas att ännu har ingen 

institution implementerat modellen helt och hållet. Trots detta anses den ändå ha haft 

en stor konceptuell genomslagskraft.171 Dokumentet studeras på olika 

bibliotekarieutbildningar världen över och en rad projekt av mer experimentell 

karaktär har startats där man försöker att finna en praktisk tillämpning av de 

principer som dras upp i FRBR.172 

Studien presenterar en logisk modell för hur de olika beståndsdelarna i 

bibliografiska poster är relaterade till varandra samt definierar dessa beståndsdelar. 

FRBR bygger på samma arbetssätt som används vid den logiska analys som bör 

föregå varje konstruktion av en relationsdatabas. Man försöker med andra ord att 

definiera de element som användaren av databasen kan tänkas vara intresserad av att 

återfinna och reder ut hur dessa element logiskt hänger samman med varandra. 

Studien gör inga a priori antaganden om hur katalogen ska se ut innehålls - eller 

strukturmässigt. Den utgår helt och hållet från användarens perspektiv när den 

försöker att på ett systematiskt vis utreda dels vilken information som användaren 

förväntar sig finna i en katalog, dels hur denna information i sin tur brukas av 

användaren. 173 

Målgrupen för den tänkta FRBR -baserade katalogen är mycket stor och 

varierad. Användarna ska kunna vara alltifrån studenter som söker antingen en 

specifik bok eller böcker inom ett visst ämne till bibliotekarier som vill veta om ett 

 
169 IFLA Study Group on the Fuctional Requirements for Bibliographic Records, Functional 
Requirements for Bibliographic Records: Final Report, 1998, s.7. När inget annat anges leder 
sidhänvisningarna i kapitlet till detta dokument. 
170 s. 2. 
171 Anteckningar från en föreläsning om FRBR av Gunilla Jonsson på Kungliga Biblioteket den 10 oktober 
2001. 
172 Le Boef, Patrick, 2001, “The impact of the FRBR model on the future revision of the ISBDs: a challenge 
of the IFA [sic!] Section on Cataloguing”, www.ifla.org/IV/ifla67/papers/095-152ae.pdf  
173 s. 4. 
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visst exemplar av boken är utlånad till förläggare som kanske vill veta när 

upphovsrätten till en viss bok löper ut. 

FRBR bryter ner de föremål som utgör katalogens primära objekt (”boken”) i 

fyra logiska klasser (enheter). Dessa är verk (work), version (expression), 

manifestation (manifestation) och exemplar (item).174 Verket är en avgränsad 

intellektuell eller konstnärlig skapelse och är en helt och hållet abstrakt enhet. Det 

finns inget enskilt objekt som kan sägas vara ett verk, utan enskilda objekt 

exemplifierar verk.175 En version är det intellektuella eller konstnärliga 

förverkligandet av ett verk genom bokstäver eller andra tecken, noter, ljud, bild, 

föremål, rörelse etc. eller någon kombination av dessa. 176 Även om det inte står 

uttryckligen i FRBR så är även versionen en abstrakt storhet. Inget objekt kan ju 

vara en version, utan endast ett exemplar av en version. Av samma anledning är 

även nästa enhet, manifestationen, egentligen en abstrakt storhet. Detta faktum står 

därför i kontrast med den definition som ges till begreppet i FRBR, nämligen att en 

manifestation är det fysiska förkroppsligandet av en version av ett verk.177 Vad 

FRBR försöker att åstadkomma här är att man på manifestationsnivån ska kunna skilja 

mellan uttryck av samma version som har olika fysiska egenskaper. 

Manifestationsnivån för böcker motsvarar ungefär det som brukar kallas upplaga. Det 

är endast den sista nivån, exemplarnivån, som i strikt mening refererar till fysiska 

föremål. Med begreppet ”exemplar” menas, som ordet själv säger, ett enstaka 

exemplar av en manifestation.178 En enstaka bok är ett exempel på en sorts exemplar.  

De fyra klasserna som beskrivs ovan går in i varandra på så sätt att varje exemplar 

är en del av en manifestation, som i sin tur är del av en version, som är del av ett 

verk.  

Dessa enheter utmärker sig ifrån varandra genom sina attribut. Attributen är 

enheternas karakteristika. De motsvarar de uppgifter om respektive enhet som 

användarna antas ange vid sökning efter samma enhet. De är dessutom de uppgifter 

som krävs om respektive enhet för att användaren ska kunna tolka erhållna 

sökresultat på ett effektivt sätt. 179  

För att tala databasspråk kan man säga att dessa fyra enheter motsvarar fyra 

olika tabeller i en relationsdatabas där information om de bibliografiska objektens 

 
174 De svenska översättningarna är tagna från den stencil som Gunilla Jonsson delade ut vid en föreläsning om 
FRBR som hon höll i Kungliga Bibliotekets hörsal den 10e oktober 2001. 
175 s. 16. 
176 Cf. s. 18. 
177 s. 20. 
178 s. 23. 
179 s. 30. 
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särdrag ska redovisas. Varje tabell beskriver en logisk klass, en abstrakt storhet, ett 

sorts begrepp som på något vis antas kunna existera oberoende av de begrepp som 

utrycks av andra tabeller. Vidare anses begreppet som tabellen föreställer vara 

”naturligt” eller logiskt. Attributen motsvarar de kolumner som varje tabell ska 

innehålla. Tillsammans ska informationen i de kolumner som finns i varje tabell göra 

att varje ”föremål” (rad) som ingår i samma tabell blir unikt identifierbar. På ett ännu 

mer abstrakt plan identifierar de kolumnkategorier som ingår i varje tabell det 

begrepp som tabellen står för. 180 

Den fundamentala skillnaden mellan en FRBR-baserad katalog och dagens 

elektroniska MARC-baserade kataloger är att FRBR-modellen är långt mer flexibel. 

Möjligheten att skapa logiska relationer mellan de olika beståndsdelarna i MARC -

posterna är begränsade. Framförallt så är dessa relationer svåra att överblicka 

eftersom den naturliga enheten är den bibliografiska posten för ett specifikt 

dokument. FRBR-modellen, å andra sidan, behandlar den bibliografiska posten som 

en relation mellan olika, mindre, logiska beståndsdelar. Med andra ord skapas den 

”bibliografiska posten” som en relation i ett nätverk.181 

I FRBR-modellen är titeln ett attribut för både verket, versionen och 

manifestationen. Det måste dock handla om olika ”titlar” i varje fall. Verkets titel 

motsvarar det som enligt Parisprincipernas terminologi är den ”uniforma titeln”.182 

Vad som är versionens titel specificeras inte i FRBR, men det måste även här röra sig 

om en sorts uniform titel för versionen i fråga. 183 Helt klart är att denna versiontitel helt 

och hållet måste vara en bibliotekariens konstruktion. Versioner har de facto sällan 

egna titlar. Medan det är naturligt att tala om ett verks ”titel” som varandes det namn 

som används vid referens till verket, till skillnad från den titeln som står i enski lda 

upplagor av verket, tycks det i mina ögon aningen krystat att tala om en versions 

”titel”. Överhuvudtaget anser jag att själva enheten ”version” är något 

intuitionsstridande då begreppet refererar till klasser av föremål som har mycket lite 

gemensamt. Vidare är det nog svårt att för användaren förklara vad som skiljer en 

version från en manifestation. Slutligen har vi så manifestationens titel. Detta borde 

vara den titeltext som finns återgiven i en enskild upplaga av en bok. 184 Vidare måste 

titelsidans titel starkt påverka verk - och versiontitlarna, särskilt när det gäller 

 
180 Fri tolkning av anteckningar från Janne Backlunds föreläsningar i databasteori under vårterminen 2001.  
181 Cf. Le Boef, Patrick och Zumer, Maja, 2002,”Workshop #10: what benefits do we expect from an FRBR-
based automated catalogue?”  
www.google.com/search?q=cache:vbssX0zXYRwC:www.stk.cz/elag2001/Workshop/Reports/Ws10/Ws10.doc+v
isualcat+denmark&hl=sv  
182 s. 119. 
183 Cf. s. 120. 
184 Cf. s. 124.  
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nyutgivna böcker som ännu inte blivit kända. I fallet nya böcker måste det vara så att 

verkets och manifestationens titel exakt motsvarar titelsidans titel. 185  

Det är anmärkningsvärt att man i kapitlet där enheternas attribut mappas mot de 

ISBD element som motsvarar varje attribut har utelämnat elementet ”övrig 

titelinformation”. Anledningen till detta är, enligt författarna till FRBR, att termen 

”övrig titelinformation” inkluderar ett brett spektra av olika typer av information och 

därför kan relateras till flera olika attribut. FRBR återger bl.a. följande attribut som 

exempel: verkets form, tilltänkt målgrupp och versionens språk. 186 Att FRBR ”bryter 

isär” informationen som återges i den övriga titelinformationen på detta vis antyder att 

författarna inte anser att exempelvis undertitlar är en integrerad del av böckers 

namn. Fraser i exempelvis undertitlar tycks i FRBR-författarnas ögon istället vara 

indikatorer på innehåll och genre.  

I FRBR relateras enheternas attribut mot fyra ”användarändamål” (user tasks) 

som katalogen bör stödja. Dessa är: 

1. att använda data för att finna material som motsvarar användarens sökkriterier.  

2. att använda den erhållna informationen för att identifiera en enhet (exempelvis 

bekräfta att det dokument som beskrivs i posten motsvarar det dokument som 

eftersökts, eller för att skilja på två texter som har vissa bibliografiska egenskaper 

gemensamt). 

3. att använda den erhållna informationen för att välja den enhet som bäst motsvarar 

användarens behov (exempelvis välja ut ett dokument på ett språk som 

användaren förstår).  

4. att använda informationen för att få tillgång till den beskrivna enheten (exempelvis 

lägga en beställning på ett boklån).  187 

Dessa fyra användningsområden har i sin tur olika relevans för enheterna verk, 

version, manifestation respektive exemplar. Ett verk eller en version kan man 

exempelvis inte få tillgång till då de är abstrakta enheter, varför detta användar -

ändamål inte är tillämpningsbart för verk och versioner.188 

Vi ska nu se vilken roll som titelattributen för varje enhet anses spela i anslutning 

till dessa fyra användningsområden. I redogörelsen för attributens vikt i relation till 

 
185 Detta påstående bekräftas av att attributet verkets titel mappas mot både ISBD elementet ”uniform 
titel” och elementet ”huvudtitel” (s. 119) Jag talar här om ”upplagor” och ”böcker” eftersom min 
undersökning begränsar sig till att undersöka titlar på monografier.  
186 Cf. s. 98 f. 
187 s. 8 f. 
188 s. 87. 
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användarändamålen kan attributen ges fyra olika värden: attributet kan vara av stor, 

måttlig, liten respektive ingen vikt för att stödja ett användarändamål.  

I enheten verk är attributet ”verkets titel” av stor vikt för alla de tre 

användarändamål som är tillämpbara. 189 Verktiteln är med andra ord av stor vikt båd e 

för att finna och identifiera samt för att välja mellan verk. Verktiteln är vidare det 

enda attributet i verk-enheten som får detta värde för samtliga användingsområden. 

Att verktiteln är av stor vikt för att finna och identifiera ett verk är egentligen ganska 

självklart. Däremot är det anmärkningsvärt att verktiteln också anses spela en stor 

roll i uppgiften att välja mellan verk. I inledningsorden till mappningen mellan 

attributen och användar-ändamålen sägs det nämligen att det högsta värdet för 

användningsområdet att välja har lagts på de attribut i verkenheten som fungerar som 

en viktig indikator om verkets intellektuella eller konstnärliga innehåll.190 Att välja 

mellan verk innebär således att man väljer mellan enheter vars innehåll skiljer dem åt. 

Att så är fallet kommer sig naturligt av att enheten verk tidigare definierats som just 

”en intellektuell eller konstnärlig skapelse”. När FRBR därför uttrycker att attributet 

”verkets titel” är av stor vikt för att användarens möjlighet att välja mellan verk 

erkänner författarna indirekt verktitelns funktion som tolkare av verkets intellektuella 

innehåll.  

Vad gäller ”versionens titel” så anses attributet spela en måttlig roll i uppgifterna 

att finna och identifiera en version. Attributet ges också värdet ”av måttlig vikt” när 

det gäller uppgiften att välja mellan versioner.191 Jag är något skeptisk till att 

versiontiteln kan spela någon roll i uppgiften att finna en version. Anledningen är att 

jag tror det vara osannolikt att användaren skulle bruka sig av det som 

katalogisatören registrerat som ”versionens titel” vid en sökning. Som nämndes ovan 

finner jag att begreppet ”versionens titel” är högst konstruerat. ”Versionens titel” är 

med andra ord inget naturligt sökelement. Om det överhuvudtaget finns några 

användare som kommer att bruka sig av ”versiontitlar” vid framtida sökningar så 

torde de alla vara bibliotekarier. 

Manifestationens titel, slutligen, är av stor vikt inte bara för att finna 

manifestationen, utan också för att finna den version och det verk som 

manifestationen hör ihop med. Likaså är manifestationens titel av stor vikt för att 

identifiera både manifestationen, versionen och verket. Till sist är manifestationens titel 

av måttlig vikt för uppgiften att välja manifestation, version och verk. 192 Låt oss nu 

 
189 s. 88. 
190 s. 86. 
191 s. 90. 
192 s. 93. 
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reda ut vad denna återkoppling från manifestationens titel via versionen till verket 

innebär. Manifestationens titel är som tidigare sagts (när det gäller monografier) den 

titel som återfinns på titelsidan till en specifik upplaga. Hur kan uppgiftern a från denna 

titel vara behjälplig i uppgiften att återfinna det verk som upplagan ”tillhör”? Svaret 

måste vara att verkets titel ofta är inkluderat i manifestationens titel. I de flesta fall är 

ju uniforma titlar antingen förkortningar eller rena upprepningar av de titlar som 

förekommer i verkets manifestationer. Detta svar förklarar också hur det kommer sig 

att manifestationens titel kan identifiera verket samt hur den kan vara ett stöd i valet 

mellan verk. 

Sammanfattning 

FRBR erkänner boktitelns funktion som identifikator. Vad gäller funktionen 

sökmöjliggörare erkänner den att titeln möjliggör sökning av specifika böcker/verk, 

men inte att den möjliggör sökning på böcker/verk inom ett visst ämne. Titelns 

funktion som innehållsredogörare tycks enligt FRBR-författarna enbart spela någon 

roll för kataloganvändaren i den mån titlar uppträder i en träfflista för en redan utförd 

sökning. FRBR-författarna ignorerar därmed att användare kan vilja utföra en 

sökning på titelord för att finna verk inom ett visst ämne .  

En fråga som uppstår vid läsning av FRBR är om användaren av en FRBR -

baserad katalog kommer att kunna skilja på begreppen verk, version och 

manifestation. Det verkar vara en spridd åsikt bland de invigda att distinktionen 

mellan verk, version, manifestation och exemplar är så pass svårgripbar (och 

intuitionsstridande!) att den nog inte kan redovisas för den genomsnittliga användaren 

av katalogen.193 Distinktionen kommer med andra ord främst att finnas i 

katalogisatörens medvetande. 

 

 
193 Cf. Le Boef, 2002, passim.  
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Avslutande diskussion 

Slutanalys 
Att redogöra för boktitelns betydelse för katalogisatören har visat sig vara en långt 

mer komplicerad uppgift än vad jag först anade. När man begrundar frågor som ”vad 

är en titel?” och ”vilka funktioner fyller den?” hamnar man lätt i ett cirkulärt 

resonemang utan entydiga svar. Ingen definition av termen ”titel” kan anses vara 

vattentät.  

Om man i definitionen av ”bokens titel” vill utgå ifrån texten på den s.k. titelsidan 

uppstår genast frågan om vad en titelsida är för något. ”Titelsidan” kan d å definieras 

som den sida som innehåller titeln, varpå man är tillbaka vid ruta ett. Om man istället 

väljer att definiera titeln utifrån den funktion den fyller som bokens namn hamnar man 

i ett delikat katalogiseringproblem. Böcker benämns inte alltid med det namn som 

uttrycks i bokens titel. Ofta är det ”egentliga namnet” en förkortning av den ”titel” 

som går att läsa i boken själv. Men ibland kan namnet ha sitt ursprung i helt andra 

källor. Ett exempel på det senare är namnet ”Maos Lilla Röda” för att bet eckna det 

verk vars originaltitel i svensk översättning lyder: Citat ur ordförande Mao Tse-

tungs verk. Katalogisatören får därmed problem med att bestämma vilken fras som 

ska katalogiseras som verkets namn och det blir extremt svårt att fastställa formella  

kriterier som säkerställer internationell uniformitet.194  

I teorikapitlet föreslår jag att boktitlar kan fylla tre funktioner i katalogisatörens 

ögon. Min hypotes angående titelns funktioner för katalogisatören löd som följer: 

1. Titeln kan vara en hjälp när katalogisatören ska skapa en identifikator för ett 

verk. Identifikatorn är de(t) ord som i den bibliografiska posten identifierar 

 
194 Detta problem kvarstår för övrigt även i katalogsystem där s.k. ”auktoritetsposter” används för att 
koppla samman olika varianter av en titel. Man måste där nämligen alltid välja en privilegierad form. Vid 
titelsökning fungerar visserligen de andra formerna lika väl som den privilegierade formen. Men i de fall där 
användaren har nått den bibliografiska posterna via en annan sökingång, exempelvis författarens namn, är 
det troligtvis endast den editionsspecifika samt den privilegierade (uniforma) formen som visas. 
Användaren kan i dessa fall få problem med att identifiera verket om hon/han enbart känner till det under 
en annan titelform. 
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verket. När användaren läser de ord i posten som utgör identifikatorn ska hon 

omedelbart kunna avgöra vilket verk som posten beskriver. 

2. Titeln kan vara ett stöd i katalogsatörens arbete med att tolka verkets innehåll. 

Då katalogisatören läser boktiteln kan hon göra sig en bild av verkets ämne, 

genre, målgrupp m.m. Dessa uppgifter kan sedan användas som utgångspunkt vid 

klassifikation och ämnesindexering av verket i fråga.  

3. Slutligen kan sökelement skapas med utgångspunkt från boktiteln vilket gör att 

verket blir sökbart.195  

Dessa tre funktioner har visat sig motsvara de huvudändamål som man idag 

förknippar med en bibliotekskatalog. En katalog ska sökmöjliggöra bibliografiska 

objekt, identifiera dessa i de bibliografiska posterna samt säga något om deras 

innehåll och karaktär för att därmed möjliggöra ett urval. Bland alla uppgifter som 

katalogisatören måste behandla i sitt arbete är titeluppgiften kanske den enda som i 

regel är väsentlig för alla dessa tre.  

Det finns nu anledning att mot bakgrund av resultaten i undersökningen modifiera 

den föreslagna listan på titelns funktioner för katalogisatören en aning. Innan 

undersökningen inleddes antog jag att boktiteln i katalogisatörens ögon framförallt 

refererade till verket. Under undersökningens gång har jag insett att boktiteln även 

kan behandlas som en identifikator och sökmöjliggörare av enskilda manifestationer 

eller versioner av verket.  

Att tala om titeln som innehållsredogörare för ”boken” verkar däremot 

motsägelsefullt om en distinktion mellan verket och dess manifestationer ska 

upprätthållas. Termen ”verk” syftar då till en intellektuell eller konstnärlig skapelse. 

Som sådant kan verket ämnesklassificeras då det ligger i termens definition att ett verk 

har ett ämnesmässigt och konstnärligt innehåll. Termerna ”version”, ”manifestation”, 

”bok” m.fl. syftar däremot till det fysiska förverkligandet av ett verk. Därför verkar 

det konstigt att tala om ”ämnet för en manifestation”.  

I katalogisatörens ögon utgör ämnesbeskrivningen i en boktitel endast ett förslag 

på möjlig ämnesklassificering av boken. Titelsidans text är endast en av flera faktorer 

som tas i beaktande vid klassifikation och ämnesordsindexering. När användaren 

sedan ska söka dokument som behandlar ett visst ämne önskar bibliotekarien i regel 

att man använder sig av de ämnesingångar som katalogisatören upprättat.  
 

195 Ibland kan dock boktiteln vara konstruerad på ett sådant sätt att den i själva verket försvårar sökningar 
av verket. Förra året utgavs en bok med huvudtiteln Platon – inte Prozac. Om frasen ”Platon inte 
Prozac” skrivs in i titelsökfältet i KBs katalog Regina redovisas emellertid inte denna bok bland de 
återfunna titlarna. Anledningen är att ordet ”inte” fungerar som en boolesk operator. Katalogmjukvaran 
tolkar därmed sökfrågan som att gälla alla titlar som innehåller ordet ”Platon” men inte  ”Prozac”. 
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Då titeluppslaget för det mesta innehåller meningsf ulla begrepp kan emellertid 

användaren i vissa fall söka på titelsökelementen vid en ämnessökning.  Att denna 

möjlighet finns har att göra med att de flesta boktitlar både benämner och beskriver. 

En viss sökning på titelbegrepp var möjlig redan på kort - och bandkatalogernas tid. I 

och med den datoriserade katalogens genombrott blev denna möjlighet ännu större. 

Numer är alla ord i titeln möjliga sökelement.  

Här nedan följer ett par funderingar som har dykt upp under uppsatsarbetets 

gång men som inte har kunnat undersökas inom ramen för detta arbete. Dessa 

funderingar kan läsas som förslag på framtida forskningsområden.  

Vem har makt i informationssamhället? 
Katalogisatören skulle nog vilja att användaren bara brukade sig av sökning på 

ämnesord eller klassning när hon sökte efter dokument inom ett visst ämne. Det finns 

mycket att säga till förmån för strukturerade ämnesord. Dessa har bl.a. den 

fördelaktiga förmågan att sammanföra synonyma termer och garanterar på så vis en 

hög återvinningsgrad. De länkar dessut om samman begrepp inom närliggande 

ämnesområden och leder på så vis användaren vidare om hon vill utvidga eller 

begränsa sin sökning. I debatten om s.k. fritextindexering kontra 

ämnesordsindexering brukar därför bibliotekarier i regel framhålla att det senare 

alternativet är att föredra om ett av dem måste väljas. 196 Ämnesordsindexering är utan 

tvekan det bättre alternativet i teorin, ofta är det så även i praktiken. Men ibland 

finner nog användare att fritextsökning på titlar ger bättre resultat. Att så är f allet är 

egentligen inte så konstigt. Katalogisatören har i regel omkring en halvtimme på sig för 

att katalogisera varje dokument Under denna halvtimme ska katalogisatören hinna 

beskriva dokumentet såväl fysiskt som innehållsmässigt. Å andra sidan kan förf attaren 

till samma dokument ha haft obegränsat med tid på sig att konstruera sin titel. Just 

därför kan det i vissa fall visa sig att titeln ger bättre innehållsmässig information än 

katalogisatörens ämnesord. Vad gäller nyutkomna verk inom ämnesområden so m 

ännu inte har fått någon etablerad nomenklatur har titeln dessutom vanligtvis ett mer 

uppdaterat språk än de ämnesord som valts vid indexering. Den rimligaste slutsatsen 

blir därför att kontrollerade ämnesord och fria titel(ämnes)ord kompletterar varandra 

i användarens ögon. 

 
196 Det finns en massiv mängd litteratur som behandlar denna fråga. En bra sammanfattning av de historiska 
trenderna som har präglat debatten går att läsa i en artikel av Jennifer Rowley. 
Rowley, Jennifer, 1994, ”The Controlled vs. Natural Indexing Languages Debate Revised: a Perspective on 
Information Retrieval Practice and Research” , passim. 
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Enligt mitt sätt att se det handlar debatten om fritextindexering kontra 

ämnesordsindexering delvis om makt. Kontroversen handlar enligt detta perspektiv 

om vem som ska ha tolkningsföreträde över de dokument som återfinns i kataloger.  

Om fritextindexering tillämpas är det författarens ord som helt och hållet får beskriva 

verken, vid ämnesordsindexering är det däremot bibliotekariens tolkning som ges 

företräde.  

I informationssamhället blir det allt viktigare att kontrollera informationskanalerna. 

Mycket av diskussionen kring informationssamhällets nya förutsättningar brukar tala 

om hur svårt det är att finna relevant information i ett samhälle där information finns i 

överflöd. Inom informationsvetenskapen brukar man använda termen ”information 

overload” för att beskriva det tillstånd som människor kan befinna sig i när de 

kommer i kontakt med allt för mycket information på en gång. Som ett motgift mot 

detta tillstånd brukar man peka på vikten av skaffa sig ”informationskompetens”, dvs. 

”förmågan att söka, kritiskt värdera och kreativt utnyttja information”. 197 Denna term 

blev något av en modeterm inom ämnet biblioteks - och informationsvetenskap under 

senare delen av 90-talet och är det än idag.  

Jag anser att BIBSAMs definition av termen ”informationskompetens” är alltför 

snäv. Den döljer nämligen ett idealistiskt antagande om att det alltid finns ett optimalt 

svar på varje fråga. Jag tror istället att användaren ofta måste välja mellan alternativ 

som är lika riktiga. Med andra ord tror jag att det för det mesta finns en stor dos 

slump och godtycke i det som kallas ”informationsåtervinnig”.  

Jag vill stanna ytterligare en stund vid BIBSAMs definition för att diskutera det 

perspektiv som den tycks härstamma ifrån. Detta är uppenbart bibliotekar iens 

perspektiv. Det kan tyckas banalt att ens påpeka en sådan sak, men jag tror att 

poängen är avgörande. Traditionellt har bibliotekariens roll varit att bevara och finna 

dokument. Han/hon har med andra ord agerat som en förmedlare mellan användaren 

och informationen. Det är i den rollen som bibliotekarieyrket har sitt berättigande i 

användarens ögon. Han/hon har varit – och är – först och främst en 

informationsnavigator, vars hjälp den informationsintresserade användaren har kunnat 

efterfråga för att finna just information. Bibliotekariens roll har alltså varit att fungera 

som en ”användarens advokat” då han/hon har sagts sig utgå från samma perspektiv, 

dvs. läsarens perspektiv. Jag hoppas att jag i denna uppsats har lyckats antyda att 

bibliotekarien ingalunda är en neutral förmedlare mellan användare och samling, utan 

tvärtom är en kreativ och värderande aktör i informationssamhället.  

 
197 BIBSAM, 2002, Studenternas bibliotek :Slutrapport, avsnitt 2.4, URL: 
http://www.kb.se/bibsam/utredn/sbfulltxt.htm. Dokumentet finns också i en tryckt version från 1996.  
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Om det nu inte finns någon ”ideal” information (eller en sanning, för att uttrycka 

sig mer filosofiskt), så uppstår fråga n om det överhuvudtaget är den som finner 

information som ska betraktas som den mest informationskompetenta. Att finna 

användbar information i informationssamhället är i själva verket kanske inte särskilt 

svårt. Svårt är däremot att göra så att ens egna in formation blir funnen i 

informationshavet. 
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Sammanfattning 

I centrum för denna magisteruppsats står frågan: vad är en ”titel” för 

bibliotekarien? För att besvara denna fråga har jag undersökt hur några av de mest 

inflytelserika katalogiseringsreglerna i modern tid behandlar titeln. Jag har begränsat 

mig till reglerna för boktitlar, då dessa kan anses vara urtypen av titlar. Resultat 

angående boktitlars behandling torde även kunna appliceras på andra typer av titlar.  

I början av undersökningen hade jag ett antagande om vilka funktioner titeln kan 

fylla vid katalogiseringsarbete. Min hypotes var att titeln kunde utgöra ett stöd för 

katalogisatören i arbetet med att identifiera, tolka och sökmöjliggöra verk. 

De texter som utgör undersökningens primära objekt är följande: Anthony 

Panizzis katalogiseringsregler för British Museum från 1841, Charles Jewetts 

Smithsonian Report on the Construction of Catalogs of Libraries från 1853, 

Charles Cutters regler från 1876, ”Parisprinciperna” från 1961, Anglo-American 

Cataloguing Rules båda upplagor samt Functional Requirements for 

Bibliographic Records från 1998. Den huvudsakliga metod jag har använt för att 

analysera dessa verk är närläsning. För att ge denna närläsning en struktur har jag 

genomgående ställt frågan om hur d e funktioner som nämns ovan erkänns i 

regelverket. Jag har vidare hållit dörren öppen för om andra titelfunktioner påtalades i 

texterna. 

Min slutsats är att de flesta katalogiseringsreglerna som behandlas i 

undersökningen erkänner titeln som identifikator och sökmöjliggörare av verk. 

Vidare behandlas titeln ofta som identifikator och sökmöjliggörare av manifestationer 

av verk. Titelns möjliga funktion som tolkare av verkets innehåll ignoreras däremot av 

de flesta katalogiseringsreglerna i denna undersökning. Emellertid antyds att de 

kataloger som skapats enligt principerna i dessa regler ändå möjliggör sökning på 

ämne med hjälp av titelord något som i och med den datoriserade katalogens 

inmarsch torde bli allt vanligare.  
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