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Abstract 
The purpose of this master's thesis is to examine the FRBR conceptual model (Functional 
Requirements for Bibliographic Records) regarding implementations as well as it's theoretical 
foundation, and what implications this has for it's practical usage. This is done by a joint analysis 
of three different implementation projects and a theoretical analysis in which the FRBR 
conceptual model is compared with an alternative bibliographical model. 

The implementation projects examined are the australian national literary database, AustLit, 
The Swedish Research library union catalog Libris, and OCLC's FictionFinder prototype catalog. 
The examination of these projects is based on various documents, articles, etc. about them as well 
as direct study of the catalogs themselves whenever this was possible. The initial examination of 
these projects shows that even if all three of them claimed to implement the FRBR conceptual 
model to some degree the usage of it varied greatly, in extent as well as in interpretation of the 
model. This shows how the field of FRBR-research and implementation is heterogeneous, and 
raises questions about the (nonexistent) definition of a FRBR implementation. 

The analysis of the conceptual foundations of the FRBR model is based on a comparative 
analysis with Elaine Svenonius definitions of bibliographic entities in her book The Intellectual 
Foundation of Information Organization. The comparison between the different models reveals 
many similarities between most types of entities, but also several differences between the models 
theoretic framework: Svenonius takes a set theoretic, document-based view of the entities, while 
the FRBR model favors a more process oriented and abstract view: Svenonius model is strongly 
inclined to favor a more traditional view of the document and its function in the catalog, while the 
FRBR model has an approach more focused on the intellectual content of the document and the 
abstract notion of the work. 
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Inledning 

IFLA:s (International Federation of Library Associations and institutions) FRBR-
rapport, eller Funktionella krav på bibliografiska poster: Slutrapport som dess 
fullständiga svenska titel är, har sedan den utkom 1998 varit fokalpunkten för ett 
oöverskådligt antal diskussioner inom det biblioteksvetenskapliga fältet. 
Rapportens ursprungliga syfte var att fastställa en internationell rekommendation 
för vilka grundläggande dataelement som bör ingå i bibliografiska poster för att 
underlätta utbytet av bibliografisk information och på så vis effektivisera 
katalogiseringsarbetet. I rapporten presenterade den ansvariga arbetsgruppen även 
en konceptuell datamodell som beskriver det bibliografiska universumet med 
hjälp av en entitets-sambandsmodell. Denna modell har fått mycket 
uppmärksamhet, speciellt dess hierarkiska uppdelning av bibliografiska objekt i 
fyra olika nivåer som rör sig från en övergripande abstrakt nivå ned till enskilda 
fysiska exemplar. Denna hierarkiska struktur har i mycket kommit att ses som 
representativ för FRBR-rapporten, och mycket arbete och forskning har ägnats åt 
att antingen försöka införliva denna struktur i befintliga bibliotekskataloger eller 
att skapa helt nya katalogsystem som använder sig av den: man talar om att 
implementera FRBR-modellen. 

Trots den stora uppmärksamhet FRBR-rapporten fått, och trots de många 
granskningar och diskussioner som har publicerats om den under de snart tio år 
som gått tycks det än så länge saknas en mer omfattande undersökning av hur väl 
FRBR-rapportens teoretiska modell låter sig omsättas i praktiken och vilka 
problem detta implementeringsarbete tampas med. Inte heller tycks det finnas 
någon sammanfattande översikt av den kritik som riktats mot rapporten. Istället 
fokuserar den utgivna forskningen oftast på ett eller ett fåtal problem åt gången 
eller diskuterar ett visst FRBR-projekts förutsättningar och problem utan att sätta 
dessa i något större sammanhang. Framför allt tycks det finnas en relativt 
påfallande splittring mellan å ena sidan teoretiska perspektiv där man endast 
diskuterar FRBR som en intellektuell modell, och å andra sidan praktiska 
perspektiv där FRBR diskuteras utifrån möjligheterna att använda modellen för 
konkret katalogutformning eller liknande. Det är min övertygelse att denna 
splittring är problematisk och kontraproduktiv då flera av de frågor kring FRBR 
som diskuteras, som jag ser det, är mycket övergripande och har sitt ursprung i 
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och påverkan på såväl det teoretiska som det praktiska arbetet. För att lösa dem 
krävs därför syn- och arbetssätt som inbegriper båda perspektiven. 

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Syftet med denna uppsats är att utföra en teoretisk jämförande analys av den 
bibliografiska modell som presenteras i FRBR-rapporten och främst de olika 
entitetstyper som ingår i denna. Detta kommer att göras genom att ett antal 
utvalda implementeringsprojekt först studeras med fokus på dessas utnyttjande av 
FRBR-modellen och eventuella problem med implementerandet av denna. Dessa 
implementeringar kommer sedan tillsammans med Elaine Svenonius diskussion 
kring bibliografiska entiteter i The Intellectual Foundation of Information 
Organization, att utgöra underlaget för en kritisk granskning av FRBR-modellen. 

Valet att i första hand fokusera på bibliografiska entiteter och dessas funktion 
i modellerna motiveras av att entiteterna är den aspekt av FRBR-modellen som 
har debatterats, prövats, experimenterats med och kritiserats flitigast, något som 
forskningsgenomgången nedan kommer att visa. Andra aspekter av FRBR som 
samband, attribut, rapportens formulering av användarkrav med mera har även de 
varit föremål för diskussion och experiment men inte på långa vägar i lika hög 
grad som entitetstyperna. Denna relativa tystnad kring dessa delar av modellen 
ger anledning att anta att det råder åtminstone någon form av konsensus kring 
dem. Entiteterna kan däremot i mycket högre grad antagas utgöra FRBR-modellen 
kärna, även om de andra aspekterna naturligtvis även de är mycket viktiga för 
dess funktionalitet.  

Källmaterialet för undersökningen utgörs dels av publicerade rapporter, 
arbetsdokument, analyser och liknande som är direkt knutna till de olika 
projekten, dels av dokument som rör olika aspekter av- och teorier kring 
implementeringsarbetet i allmänhet, samt texter som rör bibliografisk kontroll och 
katalogisering på en mer grundläggande nivå. Därtill kommer implementeringarna 
själva att studeras i de fall detta är möjligt. Det ligger dessvärre utanför denna 
magisteruppsats möjligheter att beakta och analysera samtliga idag befintliga 
FRBR-projekt. Fokus kommer därför att ligga på att diskutera de projekt som 
bedöms ha störst betydelse för hur FRBR-arbetet fortskrider eller är intressanta på 
grund av andra anledningar. Grunden för urvalet kommer att presenteras senare i 
inledningskapitlet. 

Uppsatsen avser också att inledningsvis kort diskutera hur själva begreppet 
FRBR-implementering skall förstås och tolkas. Anledningen till detta är att trots 
FRBR-rapportens stora genomslag och den iver med vilken olika implemen-
teringar diskuteras tycks förståelsen för själva begreppet ”implementering”, och 
hur detta skall ses i samband med FRBR-modellen, emellanåt vara om inte 
bristfällig så i vilket fall inte närmare diskuterad. Denna frånvaro av allmänna 
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begreppsdefinitioner kan leda till missförstånd och feltolkningar. För att kunna 
diskutera implementeringar av FRBR-modellen är det därför nödvändigt att 
reflektera över problematiken kring hur en sådan kan definieras och urskiljas. 

Uppsatsens syfte kan sammanfattas i tre centrala frågeställningar som lyder 
som följer: 

• Hur förhåller sig olika FRBR-implementeringar till den teoretiska 
modellen? Hur väl fungerar FRBR-modellen i praktiken? 

• Förekommer det några problem med FRBR-modellen på ett teoretisk plan, 
är modellen ”sund”? Om problem förekommer, vad beror dessa på? 

• Hur förhåller sig FRBR-modellen till Svenonius bibliografiska modell? 
Finns det några stora skillnader, och hur skall dessa i så fall förstås? 

Den första punkten är främst tänkt att utgöra en allmän frågeställning vars 
besvarande utgör bakgrund för besvarandet av de övriga frågorna. Som synes är 
samtliga frågeställningar ganska öppet formulerade. Detta är ett medvetet val, då 
uppsatsens avser att vara av undersökande art. Det är med andra ord svårt att 
närmare precisera exakt vilka frågor som kommer att få utrymme och diskuteras i 
förväg. 

Teori, metod och material 
Det teoretiska undersökningsmaterialet för uppsatsen kommer att utgöras å ena 
sidan av själva FRBR-rapporten och den modell som presenteras däri, å andra 
sidan den modell som återfinns i Elaine Svenonius bok The Intellectual 
Foundation of Information Organization (Cambridge 2000). De teoretiska 
utgångspunkterna för undersökningen kommer att ligga i den diskurs som 
förekommer inom ämnesområdet bibliografisk kontroll, och analysen utgår 
därmed ifrån den teoretiska syn på bibliografisk kontroll som de båda modellerna 
har som gemensam grund då de båda ytterst utgår ifrån samma historiska 
utveckling inom ämnet. Uppsatsen kan med andra ord sägas delta i samma diskurs 
som undersökningsmaterialet, vars historiska bakgrund kommer att presenteras i 
nästföljande avsnitt. Denna diskurs är, som vi kommer att se, till stor del rotad i 
praktik. Att utgå ifrån denna medför ett antagande om att det inte förekommer 
några objektiva system för bibliografisk kontroll, och att alla teoretiska 
formuleringar kring ämnet i grunden därför är likvärdiga. Utgångspunkten för 
diskursen kring hur katalogisering och övrig kontroll skall utformas och 
genomföras ligger istället i vad man avser vara katalogens syften och de mål man 
formulerar för att dessa syften skall kunna fyllas, något som också kommer att 
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förklaras närmare i följande avsnitt. Det är alltså denna historiska tradition kring 
ämnets teoretiska aspekter som ytterst utgör uppsatsens teoretiska grund. 

Att fokusera på bibliografiska eniteter i undersökningen faller sig naturligt då 
dessa, oavsett hur man väljer att definiera dem, representerar det faktiska 
informationsmaterial vars hantering är den bibliografiska kontrollens syfte. 
Entiteterna kan därmed sägas utgöra grunden för såväl katalogisering som 
bibliografisk kontroll i allmänhet.1 

Det skulle vara opraktiskt att gå igenom hela det teoretiska underlaget i detta 
förberedande avsnitt eftersom detta skulle riskera att komplicera dispositionen 
och göra analysen svårbegriplig för läsaren. Istället kommer relevant teori att 
presenteras och diskuteras under analysens gång. Undantaget är själva FRBR-
modellen som presenteras i ett eget avsnitt nedan. Detta eftersom erfarenhet visat 
att en grundläggande förståelse för FRBR-modellen och dess terminologi och 
begrepp gör det mycket lättare att tillgodogöra sig diskussionen kring 
implementeringen av modellen och den debatt som förts kring denna. 

Eftersom uppsatsen avser att undersöka både specifika implementerings-
projekt och teorin bakom dessa faller sig det naturligt att dela upp undersökningen 
i två huvuddelar: 

• Först kommer i ett inledande avsnitt de olika FRBR-implementeringarna 
presenteras och diskuteras utifrån hur dessa förhåller sig till FRBR-
modellen och dennas teoretiska underlag. I detta avsnitt kommer även 
problemet med att definiera en FRBR-implementering att diskuteras. 

• Sedan kommer FRBR-modellen att jämföras med Svenonius modell och 
analyseras utifrån både denna jämförelse och de valda implementerings-
projekten. Resultaten från analysen av projekten kommer att användas 
som utgångspunkt för att belysa eventuella diskrepanser mellan teori och 
praktik samt för att exemplifiera olika problem och svårigheter med 
modellen. 

Vid diskussionen kring implementeringsprojekten kommer uppsatsen att fokusera 
på praktiska frågor och de tolkningar av FRBR-rapportens modell som gjorts. Den 
teoretiska grunden kommer i detta avsnitt därför att till största del begränsas till 
själva FRBR-modellen. Anledningen till detta är att denna del av undersökningen 
främst är ämnad att vara preliminärt undersökande och exemplifierande snarare än 
en formell empirisk undersökning. Att tillämpa alltför avancerad metodologi eller 
teori på denna del av undersökningen skulle därför vara alltför tids- och 
utrymmeskrävande och dessutom dra fokus från den huvudsakliga 
undersökningen.  
                                                 
1 Se exempelvis Elaine Svenonius, 2000, The Intellectual Foundation of Information Organization, s. 31. 
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För den efterföljande analysen av FRBR-rapportens konceptuella modell 
kommer jag som tidigare nämnts att utgå ifrån den diskussion kring bibliografiska 
entiteter som förekommer i Elaine Svenonius The Intellectual Foundation of 
Information Organization. Denna är dock långt ifrån den enda bibliografiska 
modell förutom FRBR som finns tillgänglig: ytterligare har föreslagits av 
exempelvis R. Green och G.H Leazner, för att nämna två.2 Valet att primärt utgå 
ifrån Svenonius entitetsanalys är motiverat av flera orsaker: den är av senare 
datum än flera av de andra modellerna, och kan därför antas vara aktuellare; 
Svenonius har varit involverad i FRBR-rapportens tillkomst, vilket i sig är 
intressant då det innebär att hon torde vara väl förtrogen med denna modell, och 
slutligen så är Svenonius mycket citerad och influenser från hennes forskning 
märks över hela kunskapsfältet, inte minst inom FRBR-forskningen. Förrutom 
denna monografi kommer Svenonius The Conceptual Foundations of Descriptive 
Cataloging (1989), samt The Bibliographic Record and Information Technology 
(1982)av Ronald Hagler och Peter Simmons att komma till användning i viss 
mån. Som källa för diskursen kring FRBR-frågor kommer jag att använda mig av 
antologin Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR): Hype or 
Cure-All? från 2005 redigerad av Patrick Le Boeuf. Därtill kommer jag att 
använda mig av forskning som på olika sätt rör FRBR-modellen. Främst kommer 
enskilda artiklar att användas vilket beror på att den teorietiska forskningen kring 
FRBR har publicerats främst i tidskrifter och på konferenser snarare än i form av 
monografier. 

Valet att inrikta mig på en teoretisk syn på kunskapsorganisation snarare än 
att genomföra en mer direkt användarstudie eller praktiskt inriktad analys av 
FRBR-rapporten och de valda implementeringarna grundar sig i en önskan att få 
en helhetsbild av hur FRBR-rapporten påverkat biblioteksvärlden. En användar-
fokuserad studie skulle kunna visa på positiva egenskaper eller brister i ett visst 
FRBR-iserat system, men inte huruvida dessa beror på själva systemet, dess 
tolkning av FRBR, eller FRBR i sig. 

Uppsatsens syfte, frågeställningar och teoretiska material medför att den 
analys som skall genomföras kommer att vara av filosofisk-teoretisk art. Det 
material som ligger till grund för denna medför att den metod som kommer att 
användas är kvalitativ textanalys genom närläsning av de valda texterna: FRBR-
rapporten samt Svenonius monografi. Avsikten är, som sagt, att genom denna 
närläsning undersöka de båda modellerna noggrant för att bättre kunna förstå hur 
dessa implicit förhåller sig till den tidigare diskursen inom ämnet och jämföra ifall 
och hur de skiller sig åt i sina respektive tolkningar av denna diskurs. 

                                                 
2 Green, Rebecca, 1996, ”The design of a relational database for large-scale bibliographic retrieval”. Leazer, 
Gregory H., 1993, A conceptual plan for the description and control of bibliographic works. 
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Valet att använda denna metod är inte helt oproblematiskt: å ena sidan är 
föremålet för denna undersökning de bibliografiska modeller som beskrivs i de 
olika källtexterna samt hur dessa modeller tillämpas och inte i egentlig mening de 
texter som beskriver dessa modeller, samtidigt bör man komma ihåg att den 
allmänna förståelsen av modellerna är beroende av den text i vilka de beskrivs. 
Avsikten med denna uppsats är inte att göra en närstudie av språkbruket i de båda 
modellbeskrivningarna, men det går enligt min erfarenhet inte att komma ifrån att 
texten på många sätt är styrande, kanske speciellt i detta fall där en stor del av 
diskussionen rör definitioner av begrepp och liknande frågor. En kvalitativ 
textanalys möjliggör en studie med fokus på texternas innehåll samtidigt som 
språkliga aspekter i viss mån kan vägas in där detta är påkallat. 

Bibliografisk kontroll och katalogens syfte 
I detta avsnitt ämnar jag kortfattat beskriva den akademiska tradition till vilken 
FRBR-forskningen hör. Att redogöra för den bibliografiska kontrollens kompletta 
historia skulle varken vara praktiskt möjligt eller relevant inom ramarna för denna 
uppsats. Däremot är det fördelaktigt att presentera den forskning om bibliografisk 
kontroll och dess syften som är relevant för denna uppsats för att sätta den i rätt 
kontext och redogöra för hur de målsättningar man idag arbetar efter har vuxit 
fram. Detta underlättar förståelsen av flera begrepp som kommer att visa sig 
relevanta i undersökningen. Nedan följer därför en sammanfattning av de influ-
enser som jag uppfattat som viktigast för den bibliografiska kontrollens framväxt 
och FRBR-rapportens uppkomst, med särskilt avseende på försök att teoretisera 
bibliotekskatalogen och katalogiseringsarbetet. En stor del av denna teoretisering 
rör katalogens syfte, och metoder för att uppnå dess syften, något som vi kommer 
att se att även FRBR-rapporten lägger stor vikt vid. 

Bibliografisk kontroll är den underdisciplin till kunskapsorganisation som 
syftar till att möjliggöra tillgången till olika typer av dokument. Detta görs genom 
en rad olika åtgärder – Hagler och Simmons definierar bibliografisk kontroll som 
den disciplin som sysslar med 

[(1)] recording the existence and identity of all types of documents, printed and other, as they 
are produced, (2) systematically acquiring these materials in libraries, archives, and other 
depositories, (3) providing name and subject access to them, and (4) locating copies of the 
documents through catalogues which show the holdings of various libraries and other 
collections.3 

Bibliografisk kontroll har traditionellt varit ett mycket praktiskt inriktat ämne där 
den formella teorin har varit underordnad det direkta arbetet. Man har med andra 
                                                 
3 Hagler, Ronald, & Simmons, Peter, 1983, The Bibliographic Record and Information Technology, s. 3. 
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ord inte ägnat sig särskilt mycket åt introspektion och formalisering av koncept 
och begrepp. Det förekommer dock att forskare eller andra intresserar sig för 
bibliografisk kontroll i ett mer teoretiskt perspektiv. Ämnet för denna uppsats är 
FRBR-rapporten, och den faller därför definitivt under disciplinen bibliografisk 
kontroll. FRBR är dock inte lika nära knutet till den konkreta praktiken som 
många andra arbeten inom detta ämne, utan är till stor del ett försök att skapa en 
teoretisk bas för det arbete man utför, och länge har utfört, inom disciplinen. Även 
om rapporten på många sätt representerar ett nytt sätt att närma sig bibliografisk 
kontroll har den dock på intet sett uppstått ur ett intellektuellt vakuum utan knyter 
på många sätt an till en sedan länge pågående diskurs kring katalogen och 
katalogiseringsarbete som förts sedan åtminstone förra sekelskiftet. 

En av de mest inflytelserika biblioteksvetarna genom tiderna är utan tvekan 
Charles A. Cutter, vars Rules for a Dictionary Catalog som utkom för första 
gången 1876 har nått en enorm spridning och citeras än idag. I denna skrift 
formulerade Cutter bland annat ett antal regler för vilka krav han ansåg borde 
kunna ställas på en bibliotekskatalog: 

1. To enable the user to find a book of which either 
(A) the author 
(B) the title  } is known. 
(C) the subject 

2. To show what the library has 
(D) by a given author 
(E) on a given subject 
(F) in a given kind of literature. 

3. To assist in the choice of a book 
(G) as to its edition (bibliographically 
(H) as to its character (literary or topical).4 

Denna formulering har så när blivit kanoniserad och återkommer ständigt i olika 
sammanhang. Den ligger också till grund, implicit eller explicit, för ett flertal 
efterföljande formuleringar av mål och krav för bibliotekskatalogen. 

Cutter var även nyskapande i och med att han var bland de första att på ett 
genomgripande sätt formalisera sammanställandet av litterära enheter (literary 
units), vilket anas i de formulerade målen i punkt 3 ovan. Tidiga biblioteks-
kataloger var inte mycket mer än inventarielistor över enskilda volymer, men efter 
hand utvecklades de och fokuserade allt mindre på volymerna i sig utan istället på 
de övergripande enheter som de individuella objekten representerade. Dessa 
litterära enheter är prototyper till de bibliografiska entiteter som sedan skulle 
komma att kallas verk och få mycket stor betydelse. Cutter var långt ifrån den 
första som hyste dessa idéer, men det är mycket tack vare hans behandling av 

                                                 
4 Cutter, Charles A., 1904, Rules for a dictionary catalog, fourth edition, s. 12. 
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konceptet i sin mycket spridda Rules som det har blivit så pass etablerat som det 
är idag.5 

Själva termen litterär enhet har sitt upphov hos katalogisatören Julia Pettee 
och dennes artikel ”The Development of Authorship Entry and the Formulation of 
Authorship Rules as Found in the Anglo-American Code” från 1936 i vilken 
diskuteras hur användandet av litterära enheter vuxit fram i olika 
katalogiseringsregler och kataloger. Pettees tankar fördes sedan vidare av den i 
katalogiseringssammanhang mycket kände Seymour Lubetzky som 
argumenterade för nyttan att använda sig av litterära enheter och var till stor del 
ansvarig för att verkbegreppen inkluderades i de så kallade parisprinciperna från 
1961.6 

Frågan om den litterära enheten knyter an till en diskussion som har varit 
central inom katalogiseringsväsendet, nämligen frågan om vilken enhet – den 
litterära eller den bibliografiska – som skall utgöra grunden för biblioteks-
katalogen. ”The book”, skriver Seymour Lubetzky, ”... comes into being as a 
dichotomic product – as a material object or medium used to convey the 
intellectual work of an author [kursiv är original].”7 En katalog som bygger på 
den bibliografiska enheten beskriver alltså i första hand varje dokument som 
objekt och organiserar den därför efter deras egen titel; en som bygger på litterära 
enheter grupperar dokument med hjälp av uniforma titlar, exempelvis originaltitel 
eller den mest kända titeln för den enhet som dokumenten tillhör och skapar på så 
vis grupper av enskilda dokument som kan variera en del men som i grunden 
utgör versioner av samma skapelse. Traditionellt har dessa två utgångspunkter 
också varit knutna till olika prioriteringar av katalogens syfte: en katalog baserad 
på de enskilda dokumenten syftade i första hand till att låta användaren få tillgång 
till detta dokument så snabbt och enkelt som möjligt, medan en katalog med 
litterära enheter syftade till att ge information om vilka olika utgåvor, versioner 
och översättningar av ett verk som fanns tillgängliga.8 Med dagens datoriserade 
kataloger kan dock båda målen uppfyllas på samma gång, varför denna distinktion 
har tappat aktualitet. Den litterära och den bibliografiska enhet är dock fortfarande 
begrepp som diskuteras, om än delvis under andra namn. 

Ytterligare en person som är värd att nämna vid en diskussion av FRBR-
rapportens framväxt, då denne som jag uppfattar det är en av de första att lyfta 
fram idéer som senare skulle ligga till grund för uttrycksentiteten, är Patrick 
Wilson som i sin välkända essä Two Kinds of Power bland annat diskuterar 
verkbegreppet. Wilson konstaterar att ett verk sällan kan förknippas med en enda 

                                                 
5 Verona, Eva, 1959, ”Literary unit versus Bibliographical unit”, s.159. 
6 Carlyle, Allyson, 2006, "Understanding FRBR As a Conceptual Model: FRBR and the Bibliographic 
Universe", s. 267. 
7 Lubetzky, Seymour, 1969, ”The Objectives of the Catalog”, s. 189. 
8 Verona, Eva, 1959, s. 155. 
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text utan att det allt som oftast snarare finns flera olika versioner som alla kan 
sägas tillhöra samma verk. Ett verk skall, enligt Wilson, förstås som en ”familj” 
av texter och han diskuterar vidare även svårigheterna i att exakt avgränsa ett verk 
och dess ”textfamilj” från texter som bör uppfattas som egna verk, en fråga som 
ännu inte har besvarats helt tillfredsställande.9 Denna idé om familjeskap mellan 
texter skulle så småningom utvecklas och införlivas i FRBR-modellen i form av 
uttrycksentiteter. 

Kunskapsorganisation har som ämne varit långt ifrån statiskt, och nya idéer 
framförs kontinuerligt i takt med att tekniska och metodologiska innovationer 
tillkommer och bibliotekens roll förändras. FRBR-rapporten utgör ett led i denna 
utveckling, och många idéer av den återfinns naturligtvis i FRBR-rapporten, såväl 
i dess syften och premisser som i utformningen av själva modellen. 

I FRBR-rapportens inledning fastslår arbetsgruppen fyra allmänna grund-
läggande användarkrav på katalogposten som ligger till grund för de vidare 
specifikationer av krav på funktionalitet i bibliografiska poster som utgör 
rapportens rekommendation. 

 Hitta: användaren skall kunna hitta data motsvarande angivna sökkriteria. 

 Identifiera: användaren skall kunna identifiera en entitet. 

 Välja: användaren skall kunna välja den entitet som bäst motsvarar dennes 
behov. 

 Få tillgång till: användaren skall kunna få tillgång till den valda entiteten.10 

Förutom dessa fyra användarkrav nämner rapporten dessutom ett femte, att 
relatera mellan entiteter, det vill säga möjligheten att navigera (bläddra) bland de 
bibliografiska posterna genom att entiteter med likartade data sammanförs eller 
länkas.11 Flera forskare, däribland Elaine Svenonius, menar att detta krav borde få 
”officiell” status och föreslår en modifiering av IFLA:s krav för att tillgodose 
detta.12 Varför FRBR-rapporten tar upp detta krav men ändå väljer att inte 
jämställa detta krav med de övriga fyra är oklart. En trolig orsak är att navi-
geringskravet visserligen är centralt för moderna, datorbaserade kataloger men 
kan ses som derivativt från det första kravet då möjligheten att navigera mellan 
relaterade entiteter kan ses som en förlängning av detta – att finna entiteter som 
uppfyller ett visst kriterium. Svenonius menar att detta synsätt nedvärderar 
sammanförandeprincipens betydelse inom den bibliografiska diskursen, men 

                                                 
9 Wilson, Patrick, 1968, Two Kinds of Power: An Essay on Bibliographical Control, s. 9f. 
10 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographical records, 2006 [1998] Funktionella 
krav på bibliografiska poster [hädanefter FRBR], s. 12. 
11 FRBR, s. 66. 
12 Svenonius, Elaine, 2000, The Intellectual Foundation of Information Organization, Cambridge, s. 18 ff. 
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andra forskare anser att så inte är fallet och att den logiska struktur denna 
formulering medför gör att den är att föredra. Detta, samt en invändning mot att 
kraven inte explicit framlägger vilka typer av entiteter som skall kunna hittas, 
föranleder Svenonius att omdefiniera det första av IFLA:s användarkrav för att 
återinföra begreppen lokalisering (locate) och sammanförande (collocation). 
Hennes modifierade kravformulering lyder som följer: 

 To locate entities in a file or database as the result of a search using attributes or 
relationships of the entities: 
1a. To find a singular entity – that is, a document (finding objective) 
1b. To locate sets of entities representing 

All documents belonging to the same work 
All documents belonging to the same edition 
All documents by a given author 
All documents on a given subject 
All documents defined by other criteria. 

[...] 
 To navigate a bibliographic database (that is, to find works related to a given work 

by generalization, association, and aggregation; to find attributes related by 
equivalence, association, and hierarchy).13 

Hitta-målet splittras alltså i lokalisera och sammanföra. De tre följande – 
identifiera, välja, och få tillgång till – lämnas oförändrade. Slutligen tillkommer 
ett femte och sista mål: navigera. Dessa mål, enligt Svenonius ”constitute the 
objectives of a full-featured bibliographic system.”14 Frågan är dock om IFLA:s 
mål inte på sätt och vis redan kan sägas innefatta dessa, om än inte lika utförligt 
formulerade. De fyra kraven sammanfattar på ett mycket enkelt sätt de uppgifter 
som IFLA anser att en bibliotekskatalog har, men de utgör på intet sätt en full-
ständig beskrivning av dessa mål eller vilka funktioner som anses krävas för att de 
skall kunna uppfyllas. 

Oavsett eventuella tvetydigheter i tolkningarna av dessa krav förekommer en 
tydlig koppling till Cutters målformuleringar, dock med ett flertal betydelsefulla 
skillnader. Värt att notera i IFLA:s mål är hur Cutters andra mål (”To show what 
the library has...”15) har omformulerats och flyttat ned till fjärde plats, något som 
tydligt visar på hur katalogens funktion har förändrats under framför allt de 
senaste 20-25 åren. Från att primärt ha fungerat som en guide till en viss, rumsligt 
avgränsad, samling och ge information om vilka verk och utgåvor som står att 
finna i denna antyds i FRBR-rapportens målformuleringar att katalogen skall 
tjänstgöra i det närmaste som ett bibliografiskt verktyg vars huvudsakliga uppgift 
är att ge användaren information om olika dokument och versioner av dokument 
ur ett mycket vidare perspektiv än endast ett enskilt biblioteks. Detta är förstås 
sammankopplat med datoriseringen av bibliotekskatalogerna, och samkatalogens 
                                                 
13 Svenonius, 2000, s. 20. 
14 Svenonius, 2000, s. 20. 
15 Cutter, 1904, s. 12. 
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ständigt växande betydelse. Wilson diskuterade denna utveckling och hur den 
påverkar katalogens uppgift redan i slutet av 1980-talet, och menade att man 
borde ge den andra uppgiften högre prioritet då han ansåg det vara en omöjlig 
uppgift att sträva efter att tillhandahålla tillförlitlig information om alla dokument 
som någonsin skapats.16 En åsikt som dock inte fått stå oemotsagd. 

FRBR-rapportens uppställda mål speglar hur kraftigt biblioteks- och 
katalogiseringsvärlden har förändrats sedan datorernas intåg och de utökade 
möjligheter detta medfört, men de speglar också, liksom rapporten i stort, något 
som skulle kunna uppfattas som en universalistisk ambition, en dröm om att 
äntligen skapa ett bibliografiskt system som kan göra anspråk på att vara både 
allmän- och slutgiltigt.17 

Ett mycket viktigt begrepp inom kunskapsorganisation är det engelska 
collocation. Termen kan i detta sammanhang översättas ungefär med ”att 
sammanföra”, och syftar alltså på ett informations- eller kunskapssystems 
förmåga att föra samman vissa uppsättningar av dokument.18 Man talar ibland om 
”the collocating objective”, och syftar då på den bibliografiska uppgiften att 
utifrån kriterier eller attribut finna uppsättningar av – i motsats till att finna 
enstaka – dokument. Oturligt nog förekommer ingen helt tillfredsställande 
översättning av termen på svenska. ”Kollokation” har en snävare betydelse än det 
engelska ordet, och är här en term som används i stort sett uteslutande inom 
lingvistiken. Jag kommer i denna uppsats att använda termerna ”klustring” och 
”sammanförande”. Dessa är visserligen en smula klumpiga, men ändå 
ändamålsenliga. 

I Uppsatsen kommer jag även att använda begreppen ”koncept” och 
”konceptuell” i betydelsen ”idémässig” eller ”abstraktion”. Denna användning hör 
egentligen hemma i engelskan, men blir allt vanligare i svenskan. Jag använder 
den för att undvika onödigt tillkonstlade och långa begrepp då det inte finns 
någon motsvarande svensk term. 

FRBR-rapporten 
I detta avsnitt kommer jag att presentera IFLA:s FRBR-rapport: dess ursprung, 
framväxt, syfte samt den modell och de begrepp som presenteras i den. Detta görs 
dels för att ge läsaren en bättre förståelse för de koncept och idéer som kommer 
att diskuteras i denna uppsats, dels för att presentera de teorier som ligger till 
grund för stora delar av uppsatsen. Ambitionen är att ge en god grundläggande 

                                                 
16 Wilson, Patrick, 1989, ”The Second Objective”, s. 8 f. 
17 Le Boeuf, Patrick, 2005a, ”FRBR: Hyper or cure-all Introduction” i FRBR: Hype or Cure-all? red. Patrick 
Le Boeuf, Binghamton, 2005, s. 4 f. 
18 Svenonius, 2000, s. 21. 
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förståelse för FRBR-modellen, men det är av utrymmesskäl omöjligt att 
fullständigt återge hela rapportens innehåll. För utförligare förklaringar och 
exempel uppmanas läsaren att konsultera själva rapporten som föreligger på både 
svenska och engelska såväl som en rad andra språk. Samtliga referenser och 
sidhänvisningar som görs i denna uppsats avser den svenska översättningen som 
gavs ut av svensk biblioteksförening 2006. 

Historik 
I augusti 1990 anordnade IFLA (International Federation of Library Associations) 
och CDNL (Conference of Directors of National Libraries) ett seminarium i 
Stockholm om standardisering av bibliografiska poster, Stockholm seminar on 
bibliographic records. På detta seminarium behandlades flera frågor som rörde ett 
problem som blivit allt mer påtagligt inom biblioteksvärlden: den ökade 
kostnaden och arbetsbördan för katalogiseringsarbete till följd av den ständigt 
växande mängden dokument. Seminariet ledde bland annat till ett gemensamt 
beslut från deltagarna om att det behövdes en internationell överenskommelse 
angående bibliografiska posters grundläggande funktionalitet då det fanns 
förhoppningar om att en etablerad standard skulle utöka möjligheterna till utbyte 
av bibliografisk data mellan olika aktörer, och därmed minska kostnaderna.19 
Sedan Tom Delsey och Henriette Avram på ILFAs uppdrag skapat ett utkast för 
direktiv för en sådan studie och dessa prövats av CNDL bildades i augusti 1991 
the IFLA Study Group on Functional Requirements for Bibliographic Records.20 
Medlemmarna i denna studiegrupp kom från ett halvt dussin länder, och detta 
antal kom med tiden att öka ytterligare. Därtill anlitades ett antal välrenommerade 
forskare inom biblioteksområdet som konsulter. Direktiven nådde ett slutgiltigt 
godkännande av IFLA:s katalogiseringskommitté i augusti 1992. I gruppens 
direktiv ingick att: 

[...] skapa ett ramverk som utgjorde en tydlig, precist uttryckt och allmänt omfattad förståelse 
av vad den bibliografiska posten syftar att informera om, och vad vi väntar oss att posten 
skall kunna användas till då det gäller att tillfredsställa användarkraven. 

[... Samt] att rekommendera en funktionell basnivå och grundläggande datakrav för poster 
som skapas av nationalbibliografiska instanser.21 

I direktiven fastslogs även att begreppen entitet, förhållande och attribut var 
centrala för studien, med andra ord var valet av ER-analys (Entity-Relationship 
analysis, entitets-sambands analys) som metod för undersökningen i princip redan 

                                                 
19 Madison, Olivia M.A., 2005, ”The Origins of the IFLA Study on Functional Requirements for 
Bibliographic Records”, s. 17. 
20 IFLA Standing Comnmittee of the Section on Cataloguing, Terms of Reference for a Study of the 
Functional Requirements for Bibliographic Records (1992-09-04). Madison, 2005, s. 17. 
21 FRBR, s. 7. 
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utstakat. Under de följande sex åren arbetade studiegruppen och konsulterna med 
rapporten. Det pågående arbetet presenterades också för katalogiseringskomittén 
vid två konferenser, 1993 och 1994, och de kommentarer som gavs togs i 
beaktande under det vidare arbetet. Den slutgiltiga, världsomfattande 
granskningen av det sista utkastet påbörjades i maj 1996 och pågick fram till 
december samma år. Resultaten från denna diskuterades vid ett sista möte i 
februari 1997 innan den slutgiltiga rapporten lades fram på IFLA:s årskonferens i 
Köpenhamn. Katalogiseringskommittén godkände rapporten i september samma 
år och den publicerades av IFLA året därpå, 1998.22 

Termer och begrepp 
FRBR-rapporten använder sig av så kallad ER-modellering (Entity-Relationship), 
entitets-sambandssanalys, för att beskriva det bibliografiska universumet. Denna 
typ av analys används för att skapa en konceptuell modell eller ett schema som 
beskriver en avgränsad del av verkligheten som till exempel en organisation. En 
ER-analys beskriver förstås inte hela verkligheten, utan fokuserar istället på de 
aspekter av det som skall återges som är relevanta för de syften analysen har. En 
ER-modell är uppbyggd av tre olika typer av element: entiteter, samband och 
attribut. Entiteter är objekt av olika slag, det kan röra sig om allt från personer till 
byggnader eller nationer, beroende på vad det är den konceptuella modellen är 
tänkt att beskriva. Dessa entiteter kopplas sedan ihop genom olika typer av sam-
band. Om en person bor i ett hus så är huset och personen entiteter som har 
kopplas ihop av sambandet ”bor i”. En bok är en typ av entitet, och likaså dess 
författare. Det samband som existerar mellan dem är att Författaren ger upphov 
till sin bok. Ett ytterst enkelt ER-diagram som återger detta förhållande skulle 
kunna se ut som följer: 

Figur 1: Enkelt ER-diagram med exempel på sambandsmodellering mellan författare och verk. 

Den tredje och sista typen av element som ingår i en ER-modell är attribut. 
Attribut är de egenskaper som innehas av entiteter och som särskiljer dem ifrån 
varandra. Alla typer av relevanta data som är knutna till en entitet återges som 
attribut, som exempelvis namn, och födelseår för en entitet av typen ”person”, 
eller titel, utgivningsår och format för en entitet av typen ”bok”. 

                                                 
22  FRBR, s. 7. 
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I FRBR-rapporten talar man genomgående om entiteter (i den 
engelskspråkiga versionen entities) när man syftar till att beskriva de olika typer 
av objekt som behandlas i modellen. Detta är dock inte helt korrekt, då man med 
termen entitet vid användandet av ER-analys i datavetenskapliga sammanhang 
oftast syftar på ett faktiskt, existerande objekt snarare än kategorier av dessa, även 
om termen entitetsinstans ibland används för ett specifikt objekt.23 En entitet är 
med andra ord ett objekt av en viss typ, snarare än en typ av objekt. 24 Författaren 
Jack Kerouac (egentligen en pseudonym för en person med namnet Jean-Louis 
Lebris de Kérouac, med låt oss inte krångla till det) är alltså strängt taget en 
entitet av typen person (och med sambanden skapas av och förverkligas av till de 
verk respektive uttryck denne är upphov till). Varför FRBR-rapporten väljer att 
istället använda sig av begreppet entitet för att syfta till entitetstyper är oklart då 
man med denna användning av termerna riskerar att blanda samman exempelvis 
entiteten verk (en entitetstyp) och entiteten som är Kerouacs roman På drift (en 
entitet av entitetstypen verk). I denna uppsats har jag valt att frångå FRBR-
rapportens praxis och istället använda termen entitetstyp för att beteckna det som i 
rapporten kallas entitet, med undantag för i- och i omedelbar anslutning till – 
direkta citat från rapporten. Samma gäller för termen samband som i rapporten 
används för att beteckna både sambandstyper, och sambandsinstanser. I denna 
uppsats kommer termen sambandstyper att användas för definierade arter av 
samband, medan termen samband kommer att syfta på de samband som existerar 
mellan enskilda entiteter. 

I exempelfiguren ovan gavs en mycket enkel ER-beskrivning av de 
bibliografiska entitetstyperna författare och bok. I FRBR-modellen är dock 
återgivandet av dessa verkliga företeelser, såväl som förhållandet mellan dem, 
betydligt mer komplicerat, då FRBR-rapporten strävar efter att beskriva det 
bibliografiska universumet på ett mer komplext plan. Begreppet bok, till exempel, 
kan som bekant fungera på flera olika nivåer. En bok kan vara ett fysiskt objekt, 
något man kan hålla i sin hand eller ställa på en hylla, men det kan också vara 
något mer abstrakt. När man talar om en ”bok” kan man även syfta till en text i 
största allmänhet utan att hänvisa till en specifik utgåva av denna. På så sätt kan 
en titel som Hundra år av ensamhet av Gabriel García Márquez referera till både 
ett enskilt exemplar av en viss utgåva av romanen, men även till romanen som 
sådan. Denna distinktion är central för FRBR-modellen som med hjälp av ER-
analys gör förhållandet mellan dessa olika ”nivåer” av verk explicita genom att 
modellera dessa som egna entitetstyper. Vi skall snart titta närmare på vilka typer 
av entiteter och samband FRBR-modellen använder sig av för att åstadkomma 

                                                 
23 Padron-McCarthy, Thomas & Rish, Tore, 2005, Databasteknik, s. 32. 
24 Padron-McCarthy & Rish, 2005, s. 31. 
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detta. Innan modellen beskrivs mer i detalj skall vi dock först titta närmare på 
själva rapportens disposition. 

Rapportens disposition 
I detta avsnitt presenteras FRBR-rapportens disposition och upplägg. Detta görs 
för att det utifrån min erfarenhet är lättare att tillgodogöra sig FRBR-modellen då 
man besitter en grundläggande förståelse för hur själva rapporten presenterar och 
kontextualiserar denna. 

FRBR-rapporten är uppdelad i tre delar. Den första delen utgörs av två 
inledande avsnitt där rapportens bakgrund, studiegruppens arbetsmetoder, mål-
formuleringar, avgränsningar, metodologi, förslag på vidare forskning samt de 
fyra generella användarkraven presenteras. I den andra delen presenteras det ram-
verk (FRBR-modellen) studiegruppen arbetat fram. I var sitt avsnitt presenteras 
och definieras de entitetstyper, attribut och sambandstyper (relationer) som utgör 
denna modell. I det följande avsnittet kopplas sedan entiteternas attribut och sam-
band till de fyra generella användarkraven för att påvisa dataelementens betydelse 
för att kraven skall kunna uppfyllas, samt hur stor betydelse dessa data har. Den 
tredje och sista delen utgörs av ett fristående avsnitt där de rekommenderade 
minimikraven för nationalbiografiska poster redovisas. Studiegruppen går alltså så 
till väga att de först skapar en modell av de objekt som på olika sätt behandlas i en 
bibliografisk post och sedan utifrån denna gör sina rekommendationer. Dessa 
rekommendationer i sig är visserligen nog så intressanta, då de utgör ett av de 
första försöken till en internationell standardisering och framför allt teoretisering 
av vilka element en bibliografisk post bör innehålla och de är formellt sett 
huvudsyftet med rapporten, men de har ändå på flera sätt kommit i skymundan för 
den modell som presenteras i rapporten, och som för de flesta har kommit att bli 
synonymt med ”FRBR”.25 Vi skall nu titta närmare på denna modell och den 
metod med vilken den utvecklats. 

FRBR-modellen 
Functional Requirements for Bibliographical Records, FRBR, är ingen egentlig 
specifikation över hur bibliografisk data skall hanteras. Inte heller är det en 
implementeringsfärdig databasstruktur. Som Barbara B. Tillett så kärnfullt 
uttrycker det: ”FRBR is not a data model. FRBR is not a metadata scheme. FRBR 
is not a system design structure. It is a conceptual model of the bibliographic 

                                                 
25 De så kallade ISBD-erna (International Standard for Bibliographic Description) som utarbetades på 1960-
talet kan sägas utgöra ett första försök till standardisering av bibliografisk data. Dessa innehåller 
specifikationer över vilka element som bör ingå i den bibliografiska posten, men är i övrigt till största del 
inriktade på en internationell interpunktion och utformandet av katalogposten som sådan och söker inte 
diskutera eller teoretisera kring dessa element eller deras funktion. (ISBD Review Group, 2007, International 
standard bibliographic description (ISBD): Preliminary consolidated edition) 

 16



universe [min kursiv].”26 FRBR redogör för vilka data som bör ingå i en biblio-
grafisk post och hur dessa relaterar till varandra. På så sätt skapas en karta över 
det bibliografiska universumet där varje entitet kontextualiseras och placeras i ett 
sammanhang. 

FRBR-rapporten redogör tre grupper av entitetstyper som är relevanta för 
bibliografisk kontroll: den första gruppen utgörs av de typer av entiteter som utgör 
”produkter av intellektuellt eller konstnärligt skapande”.27 Den andra gruppen 
utgörs av de typer som ansvarar för den fysiska och intellektuella framställningen, 
distributionen, ägandet etc. av dessa produkter. 28 Den tredje och sista gruppen 
utgörs av entitetstyper som utgör ämnen för konstnärligt skapande.29 

Vad många säkert skulle hävda är kärnan i FRBR utgörs av dess hierarkiska 
struktur i vilken bibliografiska objekt beskrivs i fyra olika nivåer, verk, uttryck, 
manifestation och exemplar. Dessa hänger samman genom de tre 
sambandstyperna förverkligas i (verk-uttryck), gestaltas i (uttryck-manifestation) 
och representeras av (manifestation-exemplar). 

Figur 2: Entitetssamband (hierarki) för grupp 1-entiteter 

Källa: FRBR-rapporten. 

Ett verk är i FRBR en abstrakt föreställning av en produkt av mänskligt 
konstnärligt eller vetenskapligt skapande utan egen fysisk existens och inte heller 
någon definitiv text eller innehåll.30 Detta idéverk förverkligas sedan i ett eller 
flera uttryck i vilket det får innehållsmässig form. Fortfarande rör det sig dock 
strikt om en abstraktion, då alla typer av fysiska attribut eller format är undan-
tagna. Ifall ett visst uttryck förändras genom exempelvis omarbetning, utökning 

                                                 
26 Tillett, Barbara B., 2005, ”FRBR and Cataloging the Future”, s 197. 
27 FRBR, s. 15. 
28 FRBR, s. 15. 
29 FRBR, s. 15. 
30 FRBR, s. 19. 
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eller översättning resulterar detta i ett nytt uttryck för samma verk. När det gäller 
monografier, till exempel, så är varje ny version av en viss titel alltså ett separat 
uttryck, likaså en omklippt eller förlängd version av en film eller liknande. Varje 
innehållsmässig förändring av det konstnärliga eller intellektuella innehållet 
resulterar i ett nytt uttryck som detta exempel med de olika versionerna av science 
fiction-filmen Blade Runner visar: 

V1 Ridley Scott, Blade Runner 
 U1.1 U.S. theatrical version (1982) 
 U1.2 International cut (1982) 
 U1.3 Director's cut (1992) 
 U1.4 Final cut (2007) 

Ett uttryck gestaltas sedan i en eller flera manifestationer, ”den fysiska 
gestaltningen av ett uttryck för ett verk.”31 En manifestation av ett uttryck kan 
exempelvis vara en viss utgåva av en roman, och motsvarar därmed den nivå på 
vilken de flesta ”traditionella” bibliotekskataloger katalogiserar sina samlingar. 
En och samma manifestation kan även gestalta flera olika uttryck för skilda verk. 
Det är på denna nivå som verket för första gången egentligen tar fysisk form. 

Den sista entitetstypen i denna grupp är exemplar och omfattar, som namnet 
antyder, enskilda, fysiska dokument av alla slag, som exempelvis böcker, CD- 
eller DVD-skivor. Hierarkin kan exemplifieras i konkreta entitetsinstanser på 
följande vis: 

V1 Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 
 U1.1 Den ursprungliga texten från 1890 
  M1.1.1 Den text som trycktes i Julinumret av Lippincott's Monthly Magazine 
 U1.2 Den omarbetade och utökade texten från 1891 
  M1.2.1 Kommenterad Pocketutgåva utgiven av Penguin Books 2000 
  E1.2.1.1 Det medfarna exemplar som står i min bokhylla 

Det är denna hierarkiska struktur som rör sig från det abstrakta och generella 
verket till det konkreta och enskilda exemplaret som har fått mest uppmärksamhet 
efter att rapporten publicerats och det är ofta denna det i första hand syftas till när 
man talar om FRBR och FRBR-isering.  

Den andra entitetsgruppen innehåller de typer av entiteter som är ansvariga 
för entiteter i typgrupp 1:s tillkomst, framställning och förvaltande. Dessa är 
person och institution. Den förra är, som namnet antyder, en individ, den senare 
”en organisation eller grupp av individer och/eller organisationer”.32 Dessa 
förbinds till de fyra entitetstyperna i grupp ett med sambandstyperna skapas av, 
förverkligas av, framställs av och ägs av som figur 3 visar. 

                                                 
31 FRBR, s. 22. 
32 FRBR, s. 16. 
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Figur 3: Ansvarssamband för grupp 2-entiteter 

Källa: FRBR-rapporten 

En författare till ett visst verk har alltså ett samband av typen skapar/skapas av till 
detta verk. På samma sätt har ett förlag som ansvarar för utgivningen av en viss 
upplaga (manifestation) av exempelvis en roman ett samband av typen framställs 
av med den manifestation som denna upplaga utgör. Skillnaden mellan skapande 
och förverkligande kan tyckas förvirrande, men man bör komma ihåg att ett verk 
endast existerar som en abstrakt idé, medan ett uttryck däremot har en textuell 
eller innehållsmässig form. Det är ansvaret för denna form som visas genom ett 
förverkligas av-samband, medan skapas av egentligen inte har att göra med något 
definitivt innehåll. Skillnaden kan ses som den mellan en berättelses övergripande 
handling och en specifik text som återger denna handling, som till exempel en 
viss författares återberättelse av en folksaga i textform. Författaren är inte 
ansvarig för sagan som sådan, men däremot för en specifik tolkning av denna. I 
många fall, speciellt när det gäller romaner och monografier, är förstås samma 
person eller institution ansvarig för både skapandet av ett verk och 
förverkligandet av dess uttryck, liksom det är teoretiskt möjligt för en institution 
(eller person) att vara ansvarig för såväl skapande och förverkligande av verk och 

 19



uttryck som framställande av manifestationer av dessa och ägande av enskilda 
exemplar. 

Den tredje och sista gruppen består av typer av entiteter som på något sätt 
behandlas i eller av entiteter i grupp 1. De tjänar alltså som ämne för olika verk, 
vilket beskrivs genom sambandstypen har som ämne. De entitetstyper som ingår i 
gruppen är koncept, objekt, händelse och plats. Även entitetstyper från grupp 1 
och 2 kan självfallet tjäna som ämnen för intellektuellt eller konstnärligt 
skapande, varför grupp 3 kan ses utgöra en kompletterande uppsättning entitets-
typer. Ett verk kan med andra ord ha ett samband av typen ”har som ämne” med 
samtliga entitetstyper, såsom figuren visar: 

Figur 4: Ansvarssamband för grupp 3-entiteter och grupp 1- och 2-entiteter 

Källa: FRBR-rapporten 
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Ett koncept är en abstraktion som utgör ämnet för ett verk. FRBR-rapportens 
exempel för sådana inkluderar ”kunskapsområden, fackområden, tankeriktningar 
[...] teorier, processer, tekniker [och] praktiker.”33 Objekt är materiella ting, 
levande eller döda (exklusive mänskliga individer). Händelse definieras som ”en 
handling eller tilldragelse”. Begreppet inbegriper såväl enskilda tilldragelser som 
längre tidsperioder. Den sista entiteten, plats, är helt enkelt en rumslig punkt (som 
dock ej behöver vara nu existerande). Givetvis kan en och samma entitet ha 
ämnessamband med flera olika entiteter. 

En verkentitet kan alltså ha ämnessamband med exempelvis konceptentiteten 
”Filosofi”, objektsentiteten ”Titanic”, händelseentiteten ”Hindenburgkraschen” 
eller platsentiteten ”Stockholm” som ämne, men det kan också ha ämnessamband 
med personer, institutioner verk, uttryck, manifestationer och exemplar. Ett verk 
kan exempelvis behandla författaren Tove Jansson (ämnessamband mellan verk 
och person), en viss bok av denne (verk-verk), eller till och med en viss utgåva av 
denna bok (verk-manifestation). 

Att endast använda sig av entiteter räcker dock inte till för att på ett 
tillfredsställande sätt beskriva det bibliografiska universumet. Entiteterna i sig 
måste också beskrivas, vilket görs med hjälp av attribut. Ett attribut är inom ER-
analys en fördefinierad egenskap som innehas av en entitet och som består av ett 
attributnamn, som utgör typen av attribut, och attributdata, det vill säga själva 
innehållet i attributet, variabelvärdet. Det är deras attribut som särskiljer olika 
entiteter ifrån varandra. I FRBR-modellens fall är de datatyper som tas med och 
definieras självfallet de som på något sätt kan vara relevant i en bibliografisk 
kontext: information som på något sätt spelar in vid uppfyllandet av de för rap-
porten uppställda kraven. Typerna av attribut varierar självfallet mellan entitets-
typerna. En verkentitet har (bland annat) attributen verktitel, verkform och 
målgrupp, en personentitet har attribut som personnamn och titel, och så vidare. 
Att här ange samtliga attribut för alla i FRBR-rapporten definierade entiteter 
skulle vara alltför utrymmeskrävande för att vara praktiskt, och dessa har i sig 
dessutom ingen större betydelse för undersökningen. Intresserade rekommenderas 
därför att konsultera FRBR-rapporten för en fullständig lista med- och 
definitioner av förekommande attribut.34 

Slutligen definierar rapporten även ett antal samband som kan förekomma 
mellan olika entiteter. De som tagits upp ovan är de mest grundläggande, men de 
är inte de enda: samband kan förekomma inte bara mellan ett verks tillhörande 
uttryck, manifestationer och exemplar, utan även mellan olika verk, mellan 
uttryck av samma eller olika verk, mellan olika manifestationer, och så vidare. 
FRBR-rapporten specificerar en rad sådana typer av samband och delar även in 

                                                 
33 FRBR, s. 26. 
34 FRBR, s. 30-45. 
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dem i olika typer beroende vilka typer av entiteter som sambandet gäller mellan, 
samt huruvida entiteterna kan anses vara självständiga eller hänsyftande. Två verk 
kan på så sätt ha ett samband av typen uppföljare ifall det ena är en fortsättning på 
det andra, ett uttryck för ett verk kan vara en omarbetning av ett tidigare uttryck 
vilket även det illustreras av ett samband, och så vidare. Liksom med attributen är 
den fullständiga listan över samband mellan de olika entitetstyperna för lång och 
av för marginell betydelse för denna undersökning för att motivera en närmare 
genomgång.35 

Rapportens rekommendationer 
Utifrån den konstruerade modellens entitets- och attributtyper formulerar 
studiegruppen de grundläggande kraven för nationalbiografiska poster. Detta görs 
genom att attributen för varje entitetstyp bedöms utifrån den vikt de har för att de 
fyra grundkraven, hitta, identifiera, välja och få tillgång till, skall kunna uppfyllas 
för respektive entitetstyp. Denna bedömning görs utifrån ett antal kriterier som 
ställts upp av studiegruppen och ”grundar sig i huvudsak på studiegrupp-
medlemmarnas och konsulternas kunskap och erfarenheter.”36 De slutliga grund-
läggande kraven formulerades som följer:  

[Användaren skall med hjälp av de bibliografiska posterna kunna:] 
 Hitta alla manifestationer som gestaltar: 

• de verk för vilka en viss person eller institution är ansvarig 
• de olika uttrycken för ett visst verk 
• verk som behandlar ett visst ämne 
• verk i en viss serie 

 Hitta en särskild manifestation  
• då man känner till namnet på den person/de personer eller den institution/de 

institutioner som är ansvariga för det verk som gestaltas i manifestationen 
• då man känner till titeln på manifestationen 
• då man känner till manifestationsidentifikatorn 

 Identifiera ett verk  
 Identifiera ett uttryck för ett verk  
 Identifiera en manifestation  
 Välja ett verk  
 Välja ett uttryck  
 Välja en manifestation  
 Få tillgång till en manifestation37 

Slutligen presenterar rapporten en serie tabeller med datakrav i vilka redovisas de 
dataelement och samband som anses vara nödvändiga i en bibliografisk post för 
att ovan listade krav skall kunna uppfyllas. För att en användare till exempel skall 
kunna ”[h]itta alla manifestationer som gestaltar [...] de olika uttrycken för ett 
visst verk” krävs enligt rapporten att de bibliografiska posterna återspeglar de 

                                                 
35 Se FRBR, s. 46-64. 
36 FRBR, s. 66. 
37 FRBR, s. 79. 
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samband som förekommer mellan ett verk och det eller de uttryck som gestaltas i 
en viss manifestation, och att titelelementet för verket ingår. 

Dessa datakrav kan mycket väl framstå som svårbegripliga. Liksom attributen 
och entitetsambanden är de inte av så pass stor vikt för uppsatsen att en närmare 
presentation eller förklaring skulle vara motiverad. Istället räcker det att 
konstatera att rapporten i detalj presenterar vilka data som bör ingå i en 
grundläggande (national)bibliografisk post och vilken funktion varje enskilt 
dataelement är tänkt att uppfylla. 

Det som presenterats ovan är endast en grundläggande genomgång av FRBR-
rapporten och FRBR-modellen. Dess avsikt är att erbjuda läsaren en introduktion 
till några av de nyckelbegrepp som utgör både en del av uppsatsens teoretiska 
grund såväl som dess undersökningsobjekt med avsikt att underlätta förståelsen 
för den analys som följer. 

Urval 
I detta kapitel presenteras de implementeringar som valts ut för närmare 
undersökning och hur dessa valts ut. 

Frågan om vad som i egentlig mening kan sägas utgöra en FRBR-
implementering är av viss betydelse, och problemet med denna definition kommer 
att diskuteras i analyskapitlet. Vid urvalet av implementeringsprojekt att 
undersöka har jag tentativt utgått ifrån en mycket bred definition av vad en 
FRBR-implementering är då jag ansett det önskvärt att få en så stor bredd på 
undersökningsmaterialet som möjligt. Den enda premissen har varit att projektet 
av sina upphovsmän eller någon annan kallats för en FRBR-implementering, eller 
att FRBR-rapporten åberopats som utgångspunkt eller inspirationskälla. 

Själva valet av projekt har inte följt några kvantitativt uppställda krav såsom 
antal poster, användare eller dylikt. Inte heller har urvalet skett med utgångspunkt 
i några på förhand fastställda kvalitativa kriterier som vilka specifika tekniska 
förutsättningar eller lösningar som gäller eller använts, eller vilka arbetsmetoder 
som använts. Istället har jag efter inledande undersökningar av forskningen kring 
FRBR-rapporten valt ut ett antal projekt vars nyttjade arbetsmetoder eller 
förutsättningar bedömts som intressanta. Detta tillvägagångssätt har fördelen att 
undersökningen kan fokuseras på de aspekter av implementeringsarbetet som är 
intressantast och gör det möjligt att fokusera på projekt som är både intressanta 
för sina egenarter samtidigt som de i stort kan ses som representativa för olika 
typer av FRBR-implementeringar. En potentiell svaghet med detta förfarande är 
att urvalet och bedömningen av materialets relevans riskerar att bli subjektivt då 
det endast regleras av min egen uppfattning av dess innehåll. Detta är dock ett 
problem många vetenskapliga undersökningar i realiteten konfronteras med, då 
uppställandet av kriterier ofta även det är en form av subjektivt urval. Under den 
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självklara förutsättningen att de metoder som tillämpas i övrigt är sunda och att 
akribi iakttas i största allmänhet överväger fördelarna med denna typ av urval de 
potentiella farorna. 

Den första implementeringsprojektet jag valt ut är den i FRBR-sammanhang 
mycket kända australiensiska nationalbibliografiska och litteraturbiografiska 
portalen Australian Literature Resource, AustLit. När den kom var AustLit (och är 
på sätt och vis fortfarande) den första större implementeringen av FRBR-
modellen.38 Databasen är ett samarbete mellan ett antal australiensiska universitet 
och det australiensiska nationalbiblioteket, National Library of Australia,39 och 
byggdes mer eller mindre från grunden modellerad efter en modifierad version av 
FRBR-modellen.40 AustLit är inte någon bibliotekskatalog i egentlig mening då 
den inte är knuten till någon samling. Istället är det en biografisk litteraturdatabas 
som innehåller biografisk information om australiensiska författare såväl som 
detaljerade bibliografier. Denna utökade funktionalitet gör den extra intressant, då 
det möjliggör undersökningar av hur FRBR-modellen låter sig utökas. AustLit är 
också intressant med anledning av att den, till skillnad från de flesta andra nyare 
bibliografiska system, är uppbyggt mer eller mindre från grunden snarare än att 
vara en produkt av åtskilliga uppdateringar, revideringar och anpassningar. Detta 
betyder bland annat att posterna i databasen inte bygger på MARC-formatet 
(MAchine Readable Catalog). AustLits tekniska förutsättningar, och vad dessa 
innebär för dess användande av FRBR kommer att diskuteras i undersöknings-
avsnittet. 

Det stora intresse AustLit-projektet väckt i FRBR-kretsar har resulterat i ett 
stort antal artiklar, konferenspresentationer och rapporter vilka ligger till grund 
för min undersökning. Utvecklingsgruppen har även tillgängliggjort ett stort antal 
dokument från olika stadier i databasens utveckling fritt på Internet.41 De 
dokument som i första hand använts är projektchefen Marie-Louise Ayres artiklar 
”Case Studies in implementing Functional Requirements for Bibliographical 
Records [FRBR]: AustLit and MusicAustralia”, ”AustLit: A Gateway On 
Steroids”, konferenspresentationen “Report on the successful AustLit: Australian 
Literature Gateway implementation of the FRBR and INCECS event models, and 
implications for other FRBR implementations”, Kerry Kilners ”The AustLit 
Gateway and Scholarly Bibliography: A Specialist Implementation of the FRBR” 
samt Bemal Rajapatirana och Roxanne Missinghams “The Australian National 

                                                 
38 Projektet påbörjades redan 1999 vilket är tidigare än något annat författaren är medveten om. Projektet 
beskrivs också av sina upphovsmän som ”the first major implementation...[of] IFLA's FRBR” (Ayres, Marie-
Louise, med flera., ”Report on the successful Austlit: Australian Literature Gateway implementation of the 
FRBR and INCECS event modelas, and implications for other FRBR implementations”, 8th IFLA Council 
and General Conference August 18-24, 2002, s. 2. 
39 AusLlit > About [22 Juli 2008]. 
40 Ayres, Marie-Louise, 2001, ”Austlit: A Gateway on steriods” [22 juli 2008]. 
41 AustLit: Technical Development Status Homepage [22 Juli 2008]. 
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Bibliographic Database and the Functional Requirements for the Bibliographic 
Database (FRBR)”. AustLit är en prenumerationstjänst, varför jag inte har haft 
tillgång till själva databasen (med undantag för ett par fritt tillgängliga exempel-
poster) vilket är beklagligt men inget kritiskt hinder då undersökningen ämnar 
inrikta sig på det konceptuella ramverket snarare än gränssnitt, presentation, och 
liknande. 

Det andra implementeringsprojektet av intresse är den svenska nationella 
samkatalogen för forskningsbibliotek, Libris. Denna katalog utvecklas och admin-
istreras av Kungliga biblioteket i Stockholm, KB, och gör det möjligt att söka i 
samtliga anslutna forskningsbiblioteks kataloger samtidigt. Libris innehåller också 
en mängd deldatabaser som exempelvis den svenska nationalbibliografin, för-
fattarbiografier, ämnesdatabaser och regionala biografier. Strax före årsskiftet 
2007–2008 utkom Libris-systemet i en ny version som varit under utveckling en 
längre tid. Denna version, som mottagits med entusiasm av den svenska biblio-
tekariekåren, är framtagen med FRBR-modellen i åtanke, och innehåller en rad 
funktioner och koncept som kan härledas dit.42 Valet att inkludera Libris i 
undersökningen motiveras av att det är intressant att se vilka möjligheter ett större 
system som bygger på tidigare versioner har att använda sig av idéer hämtade från 
FRBR-rapporten. Detta då Libris till skillnad från expertimplementeringar eller 
det från grunden uppbyggda AustLit i större grad har varit tvungen att anpassa sig 
efter givna förutsättningar som exempelvis redan existerande MARC-formaterade 
poster. Att systemet är svenskt är även det till viss grad motiverande, då övriga 
projekt som undersöks är utländska. Libris är, till skillnad från Austlit, fritt 
tillgängligt, vilket gör det möjligt att undersöka systemet direkt. Dessvärre finns 
inte någon större mängd dokumentation om uppdateringsprojektet eller 
arbetsgången tillgänglig, så granskningen kommer till största del att vila på 
direkta observationer och försök i katalogen. Avsikten är dock, som sagt, inte att 
utvärdera gränssnittet eller användbarheten i systemet, utan att fokusera på hur 
FRBR-modellen används för att strukturera den bibliografiska datan. 

Det tredje och sista implementeringsprojektet som skall undersökas är 
OCLC:s (Online Computer Library Center) FictionFinder, en prototyp-
implementering avsedd att skapa en katalog över skönlitteratur som använder sig 
av den av OCLC framtagna verk-set-algoritmen för att automatiskt klustra poster 
ur den internationella samkatalogen WorldCat i verkgrupper. OCLC har förutom 
FictionFinder drivit en rad andra försöksprojekt som på olika sätt berör FRBR 
och dess implementering som visserligen inte explicit knyter an direkt till detta 
projekt, men som ändå på olika sätt bidrar till att detta implementerings-
experiement ser ut på det sätt det gör, varför dessa kommer att behandlas som 
ingående i projektet. OCLC:s experiment med FRBR-anpassning beskrivs av 

                                                 
42 Zorn, Henriette, 2007, ”Premiär för nya LIBRIS webbsök”, s. 3. 
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Thomas B. Hickey och Edward T. O'Neill, med flera, i artiklarna "FRBR: 
Functional Requirements for Bibliographic Records; Application of the entity-
relationship model to Humphry Clinker", "Experiments with the IFLA Functional 
Requirements for Bibliographic Records (FRBR)", ”FRBRizing OCLC's 
WorldCat” och "The Concept of a Work in WorldCat: An Application of FRBR." 
Dessutom kommer jag att använda mig av projektinformation från OCLC:s 
webbplats.43 

Att inkludera FictionFinder och övriga OCLC-projekt motiveras av flera 
orsaker: FictionFinder kan sägas ingå i ytterligare en kategori av FRBR-
implemenentationer gentemot de andra två valda projekten då den utgör ett 
experiment explicit avsett att pröva särskilda aspekter av FRBR-modellen.44 
Implementerandet av FRBR blir därför i detta fall själva huvudsyftet med 
projektet till skillnad från de övriga där modellen används som ett verktyg. 
FictionFinder är också ett relativt stort projekt som kan sägas representera 
OCLC:s FRBR-forskning, en tongivande aktör inom biblioteksvärlden. Deras 
inställning till FRBR kan i längden antas få stora konsekvenser för hur andra 
aktörer kommer att förhålla sig till densamma. 

Forskningsläge 
I detta avsnitt presenteras en översikt över tidigare forskning kring FRBR-
modellen och möjligheterna att implementera denna. De artiklar och 
seminariepresentationer som publicerats är dock alltför många för att samtliga 
skall kunna tas upp här, varför jag främst ämnar nämna dem av relevans för denna 
uppsats. Svensk forskning tas dock upp för sig. 

Stora mänger med litteratur har skrivits om FRBR-rapporten sedan den pub-
licerades 1998.45 Däremot har ytterst få monografier publicerats i ämnet. 
Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR): Hype or Cure-All? 
är en artikelsamling från 2005 redigerad av Patrick Le Boeuf som ger ett tvärsnitt 
av de olika typerna av FRBR-relaterad forskning. Artiklarna tar upp frågor som 
hur FRBR fungerar ihop med olika speciella typer av material som elektronisk 
publicerade dokument eller handskrifter, kompatibilitet med framtida teknologi 
som semantiska webblösningar, och olika typer av implementeringar, bland annat 
AustLit. Samlingen innehåller material om skilda aspekter av arbetet med FRBR, 
men överlag tycks den vara avsedd att ge en översikt över hur arbetet med att 
implementera FRBR fortskrider. 

                                                 
43 OCLC.org> Programs and Research > Projects > FRBR Algorithm [22 Juli 2008]. 
44 FictionFinder > Project Page [22 Juli 2008]. 
45 En sökning på ”FRBR” i sökmotorn google ger cirka 277'000 träffar [08 april 2008]. 
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Under det senaste året har ytterligare två monografier om FRBR publicerats: 
Understanding FRBR: what it is and how it will affect our retrieval tools (2007) 
av Arlene G. Taylor och Robert Maxwells FRBR: a guide for the perplexed 
(2008). Dessa båda verk fokuserar till största del på att förklara FRBR-modellen 
ur ett mer allmänt perspektiv och är båda antagligen tänkta som en form av 
introduktion till FRBR-modellen och dess potentiella framtida inverkan på 
bibliotekskatalogen, riktade främst till praktiserande bibliotekarier med 
funderingar kring vad den nya modellen kommer att innebära för förändringar. 

Forskningen kring FRBR är bred och inbegriper ett stort antal ämnen och 
frågeställningar som kan skilja sig tämligen mycket åt sinsemellan. Man kan 
dock, med lite god vilja, urskilja vissa huvudspår i forskningen, och på så sätt dela 
upp den i fyra olika kategorier. Dessa är inte ömsesidigt uteslutande: det 
förekommer en del överlappning, men det är min uppfattning att kategorierna 
ändå ger en ganska god överblick över vilka olika vägar forskningsarbetet tar. 

Först har vi den forskning som på olika sätt rör direkta implementeringsförsök 
av olika slag. Till denna kategori räknar jag texter vars huvudsakliga syfte är att 
undersöka FRBR-modellens duglighet i direkta implementeringssituationer. 
Denna kategori omfattar såväl fullskaliga implementeringar som mer experi-
mentellt inriktade projekt. Exemplet före alla andra är litteratur kring den ovan 
nämnda AustLit-databasen av Ayres och andra. Ett annat forskningsprojekt av 
denna typ presenteras i David Mimnos och Gregory Cranes artikel ”Hierarchical 
Catalog Records: Implementing a FRBR Catalog” från 2005 där ett försök att 
omstrukturera det digitala Perseus-bibliotekets katalog efter en FRBR-hierarki 
beskrivs. Projektet var relativt småskaligt, men artikelförfattarna är ändå försiktigt 
positiva till de möjligheter FRBR tycks medföra, dock med förbehållet att unika 
och standardiserade identifierare behövs för varje entitetstyp istället för att som i 
dagsläget endast förekomma för manifestationer (ISBN-nummer) och exemplar 
(bibliotekets katalognummer).46 Ett annat projekt av liknande typ är Amerikanska 
Library of Congress' experimentella mjukvara FRBR Display Tool, beskrivet på 
bibliotekets hemsida och i artikeln ”FRBR Display Tool” av Jacqueline 
Radebaugh och Corey Keith (2005). Detta verktyg används för att organisera 
MARC-poster hierarkiskt efter de entitetstyper som förekommer i FRBR-
rapporten. Dess praktiska användning är dock starkt begränsad och de metoder 
som används relativt enkla, varför det inte tycks användas praktiskt i någon större 
utsträckning. Till denna kategori hör även den tidigare nämnda FictionFinder-
katalogen från OCLC. 

Det förekommer även forskning som rör FRBR-implementeringar utan att 
vara direkt kopplad till framställandet av implementeringsprototyper. Så är 
exempelvis fallet med artikeln ”Functional requirements for bibliographic 

                                                 
46 Mimno, David & Crane, Gregory, 2005, ”Hierarchical Catalog Records: Implementing a FRBR Catalog”. 
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records: an investigation of two prototypes” (2007) av Jan Pisanski och Maja 
Žumer i denna artkikel undersöks två FRBR-prototyper, FictionFinder och 
LibraryLabs, med avseende på gränssnitt och användarvänlighet. Undersökningen 
visar att FRBR gör katalogen mer ordnad och lättöverskådlig, men att svårigheten 
att avgränsa uttryck från varandra orsakar problem, varför ett flertal 
implementeringar nöjer sig med att använda sig av verk- och 
manifestationsentiteter.47 Vidare konstateras att projekten ger sken av att vara 
fullständiga implementeringar även om de inte tycks utnyttja FRBR-modellen 
fullt ut. Bland annat så saknas fullt implementerade sambandskopplingar mellan 
entiteter. Slutsatsen blir att FRBR visar mycket potential, men att modellen inte är 
fullt accepterad som ett praktiskt verktyg än och att mycket arbete återstår innan 
modellen kan utvärderas till fullo.48 

Den andra kategorin är en jag kallar preliminär implementeringsforskning. 
Denna forskning fokuserar på frågor som indirekt behandlar hur FRBR-modellen 
skall användas i praktiken. En stor del av detta arbete rör kompatibiliteten mellan 
FRBR och MARC-formatet. Hit räknar jag OCLC:s arbete med att utveckla en 
algoritm för att gruppera traditionella MARC-formaterade katalogposter i verkset. 
Den så kallade verk-set-algoritmen finns tillgänglig via projektets webbsida på 
OCLC:s webbplats och dess funktion beskrivs i artikeln ”Experiments with the 
IFLA Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)” från 2002 av 
de OCLC-anslutna forskarna Thomas Hickey, Edward O'Neill och Jenny Toves 
(algoritmens funktion beskrivs senare i undersökningsavsnittet). Även i denna 
artikel diskuteras svårigheterna att sammanställa uttrycksset utifrån befintliga 
katalogposter.49 

I anslutning till WorldCat-projektet har även Richard Bennet med flera utfört 
en konceptuell undersökning av verkentiteten. Resultaten av undersökningen 
presenteras i artikeln ”The Concept of a Work in WorldCat: An Application of 
FRBR” (2003) och visar på hur verkentiteter kan delas upp i olika typer efter hur 
stort antal underliggande entiteter som är kopplade till dem. Studien gör skillnad 
mellan elementära (elemental), enkla (simple) och komplexa (complex) verk. Ett 
elementärt verk har endast ett uttryck och en manifestation knutet till sig, ett 
enkelt har ett uttryck, men flera manifestationer av detta medan ett komplext har 
multipla uttryck och manifestationer.50 Artikelförfattarnas undersökning visar på 
hur merparten av de verk som återfinns i WorldCat hör till de två första typerna 
(78 procent respektive 16 procent av det totala antalet verk) medan endast 6 
                                                 
47 Pisanski, Jan & Žumer, Maja, 2007, "Functional requirements for bibliographic records: an investigation of 
two prototypes", s. 416. 
48 Pisanski & Žumer, 2007, s. 416. 
49 Hickey, Thomas B., O'Neill, Edward T.& Toves, Jenny, 2002, ”Experiments with the IFLA Functional 
Requirements for Bibliographic Records (FRBR)”. 
50 Bennett, Rick, Brian F. Lavoie, Edward T. O'Neill, 2003 ,"The Concept of a Work in WorldCat: An 
Application of FRBR", s. 50. 
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procent av verken är komplexa.51 Undersökningen identifierar även vilka olika 
typer av uttryck som förekommer i komplexa verk, som exempelvis revisioner, 
samlingar och översättningar.52 Den slutsats som dras av detta är att många av 
fördelarna med en hierarkisk katalog av FRBR-typ kan uppnås utan att hela 
kataloger behöver anpassas till modellen, vilket skulle medföra en betydligt 
mindre kostnad och arbetsinsats än vad som tidigare befarats.53 

Ett norskt-finskt forskningsprojekt från 2002 kring kompatibilitet mellan 
MARC och FRBR utfört av Knut Hegna från Oslos universitetsbibliotek och Eeva 
Murtomaa från Helsingfors universitetsbibliotek presenteras i rapporten ”Data 
mining MARC to find: FRBR?”. Projektets syfte var att undersöka möjligheterna 
till automatiserad FRBR-anpassning av katalogposter formaterade i de finska och 
norska versionerna av MARC (FINMARC och NORMARC), och är därför på 
många sätt lik den forsknings som bedrevs av OCLC runt samma tid. Resultaten 
från projektet var blandade, men överlag tycks rapportförfattarna vara pessi-
mistiska vad gäller möjligheterna till en FRBR-anpassning av MARC-poster. 
Anledningar som nämndes var bland annat att MARC-formatet redan nu är svår-
hanterligt då det används på andra sätt än till vad det ursprungligen var avsett och 
att ytterligare modifikationer skulle komplicera saken ytterligare. Inkonsekvent 
katalogisering som försvårade automatiserad insamling av data och att mycket 
information som krävs för sammanställandet av FRBR-entiteter saknas eller före-
kommer i icke kontrollerad formatering, som är svår att analysera på automatisk 
väg, angavs också som problemkällor. Rapporten ger även förslag på hur FRBR-
modellen kan användas för att förbättra gränssnitt i publika bibliotekskataloger. 
Katalogisatören Pat Riva har i artikeln ”Mapping MARC 21 Linking Entry Fields 
to FRBR and Tillett's Taxonomy of Bibliographic Relationships” (2004) kartlagt 
vilka MARC-fält som motsvarar de olika sambandstyper som definieras i FRBR-
rapporten, vilket kan ha implikationer för vidare implementeringsförsök. 

En tredje forskningskategori är den som utgörs av teoretisk forskning kring 
FRBR. Denna forskning behandlar olika konceptuella problem eller ger förslag på 
hur dessa skall lösas eller hur modellen bör modifieras. Hit räknar jag forskning 
som rör det så kallade uttrycksproblemet när detta inte relateras till någon specifik 
implementering. Av särskilt intresse för denna uppsats i denna kategori är Allyson 
Carlyles artikel ”Understanding FRBR As a Conceptual Model” från 2006 i 
vilken FRBR-modellen diskuteras i förhållande till andra förekommande biblio-
grafiska modeller, både implicita och explicita. Carlyle framhåller hur FRBR-
modellen knyter mer an till tidigare idéer och modeller än vad många som arbetar 
med den verkar vara medvetna om.54 Svårigheterna att jämföra och utvärdera 
                                                 
51 Bennet, m.fl, 2003, s. 51. 
52 Bennet, m.fl, 2003, s. 54. 
53 Bennet, m.fl, 2003, s. 57. 
54 Carlyle, 2006, s. 267, 272. 
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olika modeller diskuteras, och Carlyle menar att olika modeller representerande 
samma företeelse kan se olika ut men ändå vara korrekta, och en modell därför 
säkrast kan utvärderas utifrån hur väl den fungerar i praktiken.55 Olika synsätt för 
förståelsen av FRBR-modellen presenteras också: dels ett setbaserat där 
entiteterna ses som dokumentuppsättningar enligt den modell som föreslås av 
Elaine Svenonius, dels en processorienterad modell där framställandet av 
entiteterna sätts i fokus.56 Dessvärre är Carlyles artikel relativt kort och översiktlig 
och många av de jämförelser hon gör beläggs eller diskuteras inte närmare. Inte 
heller de analysmetoder hon använt sig av beskrivs i någon större utsträckning. 
Av dessa skäl har jag valt att inte behandla denna artikel som en del av den 
teoretiska eller metodologiska bakgrunden till denna undersökning, även om den 
på vissa punkter rör samma frågeställningar och undersökningsområden. 

                                                

En av de mer uppmärksammade undersökningarna kring uttrycksentiteten är 
Edward O'Neills studie av ett stort antal utgåvor av 1700-talsromanen The 
expedition of Humphrey Clinker och vilka komplikationer som uppstår när dessa 
katalogiseras enligt FRBR. Resultaten från denna studie, visar som många andra, 
att existerande katalogposter inte innehåller information nog för att uttryck skall 
kunna identifieras. O'Neill ifrågasätter även uttycksentitetens nödvändighet, och 
menar att en modell med tre entitetstyper skulle fungera tillfredsställande.57 Han 
visar också på hur den i rapporten förekommande definitionen av vad som skiljer 
ett verks uttryck från varandra resulterar i att i stort sett varje ny publicering av ett 
verk resulterar i såväl ett nytt uttryck som en ny manifestation.58 

Den japanske biblioteksvetaren Shoichi Taniguchi har publicerat två artiklar i 
vilka han föreslår möjliga förändringar av den existerande FRBR-modellen. Det 
första förslaget undersöker möjligheterna till en bibliografisk modell som i första 
hand utgår ifrån uttrycket.59 Taniguchi ser flera fördelar med ett sådant förfarande, 
men framhåller samtidigt att en sådan omstrukturering skulle kräva omfattande 
förändring av modellen. Framför allt skulle uttrycksentiteten behöva tilldelas en 
rad nya attribut för att ”huvudkatalogiseringen” skulle kunna göras på denna 
nivå.60 

Taniguchis andra föreslagna modellförändring gäller beskrivningen av 
sammansatta dokument och dess delar, det vill säga dokument som består av flera 
delar som i sin tur bör beskrivas, som exempelvis antologier eller essäsamlingar.61 

 
55 Carlyle, 2006, s. 266f. 
56 Carlyle, 2006, s. 268-271. 
57 O'Neill, Edward T, 2002, "FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Records; Application of the 
entity-relationship model to Humphry Clinker", s. 158. 
58 O'Neill, 2002, s. 158. 
59 Taniguchi, Shoichi, 2002, "A conceptual model giving primacy to expression-level bibliographic entity in 
cataloging", s. 364f. 
60 Taniguchi, 2002, s. 367–372. 
61 Taniguchi, Shoichi, 2003, ”Conceptual modeling of component parts of bibliographic resources in 
cataloging”. 
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Taniguchis slutsats är att en uppdelning av katalogposter i en bärardel som 
beskriver ett objekts fysiska attribut och en innehållsdel som beskriver dess 
intellektuella innehåll skulle medföra flera fördelar.62 Gemensamt för båda under-
sökningarna är en kritik mot fördelningen av attribut över de fyra entitetsnivåerna 
i den befintliga modellen vilken innebär att flera dataelement måste ”ärvas uppåt” 
i strukturen från manifestationsnivån för att göra verk och uttryck fullständigt 
sök- och identifierbara.63 

Den fjärde och sista kategorin är forskning som behandlar vad som kan kallas 
”specialintressen”, med vilket jag avser forskning och artiklar som undersöker 
FRBRmodellens funktionalitet under vissa bestämda omständigheter, till exempel 
när det gäller att beskriva speciella medietyper såsom seriella publikationer, 
musik, eller elektroniska dokument. Hit räknar jag exempelvis Patrick Le Boeufs 
undersökningar av svårigheterna att katalogisera musik enligt FRBR och Steve 
Shadles diskussion kring FRBR och seriella resurser.64 Denna typ av under-
sökningar är relativt frekvent förekommande, och det finns varken utrymme eller 
egentlig anledning att ta upp samtliga här. En del av den mer förekommande 
kritiken mot FRBR från specialistbibliotekarier kommer dock att sammanfattas 
senare. 

Svensk forskning 
I Sverige tycks utbudet av FRBR-relaterad forskning vara relativt begränsad i 
jämförelse med många andra länder. Gunilla Jonsson på Kungliga biblioteket har 
publicerat två engelskspråkiga artiklar med FRBR-anknytning om problem med 
FRBR-entitetstyper vid katalogisering av handskrifter och utgångspunkter för 
bibliografiska poster i olika katalogiseringsregler i förhållande till FRBR. I övrigt 
tycks publicerad forskning bestå av magisteruppsatser. Marcus Westlind tar i sin 
uppsats Den senaste utvecklingen inom katalogisering och dess påverkan av ny 
teknologi från 2004 (Uppsala universitet) bland annat upp FRBR-rapporten.65 
Fokus ligger på att beskriva modellen och att ta upp och sammanfatta en del av 
den kritik som ritats mot den från olika håll, bland annat kommenteras Svenonius 
invändningar mot rapportens målformuleringar. Westlind nöjer sig dock till 
största del med att sammanfatta, och drar inga större egna slutsatser annat än att 
konstatera att kritiken tyder på att modellen behöver utvecklas ytterligare för att 
vara användbar, och att framför allt entitetstypen uttryck vållar mycket problem.66 
Jakob Nylin Nilsson undersöker i sin magisteruppsats Att identifiera uttryck från 

                                                 
62 Taniguchi, 2003, s. 706f. 
63 Taniguchi, 2002, s. 369. Taniguchi, 2003, s. 695. 
64 Le Boeuf, Patrick, 2005b, ”Musical Works in the FRBR Model or 'Quasi la Stessa Cosa': Variations on a 
Theme by Umberto Eco”. Shadle, Steve, 2006, "FRBR and Serials: An Overview and Analysis". 
65 Westlind, Marcus, 2004, Den senaste utvecklingen inom katalogisering och dess påverkan av ny teknologi. 
66 Westlind, 2004, s. 35. 

 31



2007 (Högskolan i Borås) möjligheterna att identifiera uttryck utifrån information 
i befintliga MARC-poster för olika typer av material.67 Resultaten visar att det till 
stor del tycks vara möjligt, men att möjligheterna varierar starkt beroende på 
vilket material det handlar om.68 Besa Spahiu lade på Uppsala Universitet år 2003 
fram uppsatsen Några aspekter på diskussionen kring FRBR: en textanalytisk 
studie i vilken debatten kring FRBR analyseras utifrån fyra olika texter. Spahiu 
fokuserar i diskursanalytisk anda till största del på texternas argument och hur 
dessa speglar diskussionen kring FRBR för att kunna utröna hur rapporten 
mottagits och hur den påverkat biblioteksvärlden.69 En studie av metadatasystemet 
Dublin Cores överensstämmelse med FRBRs utfördes av Daniel Sandbecker i 
dennes magisteruppsats Funktionella krav på metadata från 2004.70 Detta arbete 
fokuserar dock på Dublin Core, och FRBR-modellen tjänar till största del endast 
som teoretisk bakgrund. Slutligen så finns uppsatsen Verkbegreppet och biblio-
grafiska relationer av Agneta Wihlstrand, framlagt vid Borås högskola 2007. 
Denna uppsats undersöker verkkonceptet såsom det förekommer i FRBR, och 
framför allt hur gränsdragning mellan olika verk utförs vid katalogisering av 
musik med empirisk utgångspunkt i Dübensamlingen i Uppsala. Resultaten visar 
på hur ett av de enskilt största katalogiseringsproblemen är inkonsekvent 
tillämpning av katalogiseringsregler, något som försvårar både för användare och 
vid analys av posterna i forskningssyfte.71 En annan slutsats var att det med de 
befintliga definitionerna av ett verk ofta är svårt att avgöra när förändringar av ett 
befintligt (musikaliskt) verk är så pass framträdande att de resulterar i ett nytt verk 
snarare än ett nytt uttryck av det befintliga.72 

Kritik mot FRBR-rapporten 
Sedan FRBR-rapporten publicerades har många forskare och andra aktörer inom 
biblioteksvärlden framfört kritik och förslag på förbättringar av FRBR-modellen. 
Denna kritik har varierat i omfång och karaktär, men har i stort kommit att röra ett 
antal nyckelfrågor. För att huvudundersökningens diskussion om olika implemen-
teringsprojekt och problemen med dessa skall kunna förstås utifrån rätt kontext 
följer nedan en kort presentation av de viktigaste av dessa frågor och den kritik 
som framförts.  

                                                 
67 Nylin Nilsson, Jakob, 2007, Att identifiera uttryck. 
68 Nylin Nilsson, 2007, s. 46. 
69 Spahiu, Besa, 2003, Några aspekter på diskussionen kring FRBR : en textanalytisk studie, s. 3, 56f. 
70 Sandbecker, Daniel, 2004, Funktionella krav på metadata: undersökning av Dublin Cores överens-
stämmelse med FRBR. 
71 Wihlstrand, Agneta, 2007, Verkbegreppet och bibliografiska relationer: En studie av gränsdragningen 
mellan olika verk med exempel från Dübensamlingen i Uppsala, s. 47 ff. 
72 Wihlstrand, 2007, s. 40 ff. 
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Emellanåt har valet av, och ibland även antalet, entitetstyper i grupp 1 
ifrågasatts.73 En invändning som tycks vara relativt vanlig är ett ifrågasättande av 
uttrycksentiteten som anses vara svåridentifierad och därför av tvivelaktigt värde 
för modellen.74 En annan invändning som förekommer är avsaknaden av en metod 
att länka verk som är distinkt unika och inte kan anses vara olika uttryck av 
samma verk, men ändå har någon form av samband med avseende på innehållet 
och dess ursprung. Exempel på sådana samband är en roman och en filmatisering 
av denna, eller olika återberättanden av en ursprunglig text.75 FRBR-modellen an-
vänder sig av olika typer av verk-till-verk-sambandstyper för att beskriva sådana 
släktskap, men dessa har av en del kritiker bedömts som otillräckliga, och istället 
föreslås en femte entitet högst upp i entitetshierarkin – Supraverket (super work). 
Ett supraverk är en övergripande entitetstyp som samlar besläktade verk som ändå 
är så pass olika att de inte kan sägas vara olika uttryck för ett och samma verk. 
Den exakta definitionen av ett supraverk varierar: en förekommande definition av 
supraverket är en entitet innehållande alla verkentiteter med gemensamt upphov 
och titel men vars form skiljer sig åt. En bredare och oftare förekommande, men 
samtidigt mer oprecis definition är att de ingående verken i ett supraverk har 
någon form av gemensamt ursprung. Som Svenonius uttrycker det: ”while not 
sharing essentially the same information [...] nevertheless similar by virtue of 
emanating from the same ur-work.”76 

I FRBR-rapportens riktlinjer framgår att modellen skall ta hänsyn till och vara 
anpassad för alla typer av entiteter, inklusive elektroniska dokument såsom 
webbsidor, musik – i partiturform såväl som inspelad – , videoupptagningar, 
seriella publikationer, och så vidare.77 Trots detta har flera forskare påpekat hur 
den modell som presenteras tycks ha utvecklats med först och främst monografier 
i åtanke.78 Bland annat har Le Boeuf uppmärksammat FRBRs ambivalens vad 
gäller definitionen av vad som utgör ett musikaliskt verk och hur verkbegreppet är 
svårapplicerat i vissa fall. Exempelvis ställer han frågan vad som utgör kärnan i 
ett visst musikstycke – är det texten eller musiken? Innebär tonsättandet av en ny 
melodi till en befintlig text att ett nytt verk eller ett nytt uttryck skapas, och vad 
gäller för en ny text till en befintlig melodi?79 Variationer utgör också ett problem: 
hur mycket måste en viss notuppsättning eller en viss inspelning skilja sig från en 
annan för att de skall anses vara egna verk? Är studioinspelningen av trumpet-
spelaren Miles Davis variation av jazzstycket ”My Funny Valentine” från albumet 

                                                 
73 Se exempelvis Le Boeuf, 2005a, s. 7 f. 
74 Le Boeuf, 2005a, s. 7 f. 
75 Le Boeuf, 2001, ”FRBR and Futher”, s. 24. 
76 Svenonius, 2000, s. 38. 
77 FRBR, s. 8. 
78 Se exempelvis Ayres, 2005. 
79 Le Boeuf, Patrick, 2005b, ”Musical Works in the FRBR Model or 'Quasi la Stessa Cosa': Variations on a 
Theme by Umberto Eco”, s.112 f. 
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Cookin' with the Miles Davis Quintet och en inspelning av sångerskan Ella 
Fitzgeralds framförande av samma sång två uttryck av samma verk? Trots att den 
ena har text och den andra inte? Trots att de har olika längd, och att olika instru-
ment används? Det är sådana oklarheter kring tillämpningen av FRBR-modellens 
olika entitetstyper som har lett till denna typ av kritik. Åtskilligt fler problem med 
musik i olika former finns, dessa var endast ämnade att tjäna som exempel på hur 
musikens föränderlighet och brist på klara gränsdragningar ibland passar illa ihop 
med FRBR-modellens rigiditet.  

Liknande invändningar har gjorts angående elektroniska dokument. Det råder 
än så länge oklarhet hur begreppen, verk, uttryck, manifestation skall tillämpas på 
elektroniskt publicerade dokument som webbsidor. Även här är problemet 
mediets ombytlighet, om än på ett annorlunda sätt. En webbsida är sällan ett 
statiskt dokument, istället uppdateras och förändras den allt som oftast, ibland så 
ofta som flera gånger per dag. Först och främst måste man avgöra på vilket sätt 
sådana, så kallade mjuka, dokument skall representeras med hjälp av FRBR-
entiteter. Att skapa nya entiteter för varje uppdatering kan också komma att bli 
ohanterligt i de fall sådana sker ofta. Ytterligare ett problem längs samma linje är 
hur man behandlar seriella publikationer såsom tidskrifter i FRBR-modellen. 
Denna påstås vara anpassad för sådana, och rapporten definierar en rad attribut för 
seriella publikationer, men dessa har kritiserats för att ha kopplats på ett 
problematiskt sätt till entitetstyperna.80 En del forskare tycks inte heller vara 
övertygade om att seriella publikationers fortlöpande natur återges på ett fullt 
tillfredsställande sätt.81 

Dessa punkter utgör som sagt inte alla invändningar som gjorts, men de sam-
manfattar likväl de vanligast förekommande typerna av frågor som uppstår när 
FRBR-rapporten diskuteras. Som synes rör flertalet av dem olika problem som 
befaras uppstå när modellen skall användas i praktiken och ställs av specialister 
som oroas över att deras olika områden inte återspeglas på ett tillfredsställande 
sätt. 

                                                 
80 Shadle, Steve, 2006, "FRBR and Serials: An Overview and Analysis", s. 93 f. 
81 Shadle, 2006, s. 98, 101. 
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Undersökning 

Detta kapitel består av två huvudsakliga delar: I den första diskuteras begreppet 
FRBR-implementering och hur detta skall förstås. Sedan följer en kort 
genomgång av den roll MARC-formatet spelar i FRBR-sammanhang innan de 
valda implementeringsprojekten presenteras. I den andra delen diskuteras och 
analyseras FRBR-modellen och dess teoretiska grund utifrån de teorier kring 
bibliografisk kontroll och bibliografiska entiteter som valts och med exempel från 
de olika implementeringsprojekten. 

Definitionen av en ”FRBR-implementering” 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera begreppet implementering och varför 
avsaknaden av en entydig definition av detta i FRBR-sammanhang kan vara 
problematiskt. Sedan FRBR-rapporten publicerades har man på olika sätt dis-
kuterat möjligheterna att implementera denna. Detta trots att man inte närmare 
tycks ha definierat vad som egentligen menas med en implementering av FRBR. 
Rent generellt avses förstås möjligheterna att använda den i rapporten pres-
enterade modellen i praktiken, men denna definition är alltför bred för att vara 
användbar eftersom, som vi kommer att se, många aktörer väljer att endast 
använda sig av vissa aspekter av denna modell. 

Det finns inga allmänt vedertagna kriterier för exakt vad som kan anses vara 
en FRBR-implementering, och gränsen mellan vad som är en implementering och 
vad som är en katalog som designats under influens från rapporten och debatten 
kring denna är diffus. Är det databasstrukturen, gränssnittet eller katalogiserings-
principerna som är avgörande? En del forskare skiljer exempelvis mellan ”FRBR-
aktiga” (FRBRish) och ”FRBRiserade” (FRBRized) kataloger och syftar då på 
kataloger som endast delvis använder sig av den modell som presenteras i FRBR-
rapporten respektive de som upplevs implementera FRBR till fullo.82 Ytterligare 
komplikationer tillkommer eftersom flera kataloger som explicit har eftersträvat 
att använda sig av FRBR-modellen inkluderar modifikationer i form av 
exempelvis ytterligare entitesnivåer eller -relationer. Skall dessa betraktas som 

                                                 
82 Se exempelvis Mimno, m.fl., 2005, ”Hierarchical catalog Records”. 
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FRBR-aktiga eller fullt FRBR-iserade? Frågan om vad som definitionsmässigt 
kan sägas vara en FRBR-implementering är alltså av viss betydelse, och kommer 
att behandlas närmare i undersökningen. 

Problemet med att definiera en FRBR-implementering hör samman med den 
oklarhet som tycks råda kring hur FRBR skall förstås. I många fall där FRBR och 
dess användbarhet diskuteras förekommer det implicita antagandet att FRBR-
modellen i stort sätt skall eller kan förstås som en prototypmodell för hur en 
bibliotekskatalog skall se ut, och diskussionen formas därefter. Detta är dock bara 
riktigt till viss del. FRBR-modellen är en datamodell av ER-typ, det vill säga en 
idémässig beskrivning av vilka dataelement som ingår i det bibliografiska 
universumet och hur dessa förhåller sig till varandra. Inom datavetenskapen 
brukar man tala om konceptuella modeller respektive implementeringsmodeller: 
en konceptuell modell beskriver verkliga förhållanden och sammanhang, hur olika 
datatyper hänger ihop och relaterar till varandra, medan en implementerings-
modell beskriver hur dessa typer av data struktureras i en databashanterare för att 
skapa en databas.83 En implementeringsmodell är med andra ord specifik för en 
viss datamodell och en viss typ av databaser, medan en konceptuell modell är helt 
teknik och metodoberoende. FRBR-modellen är inte avsedd att vara en direkt 
modell för en databaskonstruktion, utan är istället en konceptuell modell i vidare 
bemärkelse – den är tänkt att visa hur det bibliografiska universumet hänger ihop. 
Detta har framhållits som en av FRBR-rapportens styrkor, eftersom modellen inte 
kommer att åldras i takt med att teknik utvecklas och katalogpraxis förändras på 
samma sätt som en teknisk specifikation skulle göra, men det innebär även att 
modellen måste ses som ofärdig när det gäller dess praktiska användning. Att tala 
om att ”implementera” FRBR är därför i egentlig mening felaktigt eftersom vad 
som egentligen avses är en anpassning av den konceptuella FRBR-modellen till 
en implementerbar, specifik modell, och därefter en implementering av denna.  

Problemet med avsaknaden av en närmare definition av dessa mycket 
omtalade implementeringar har dock erhållit endast begränsat utrymme i 
diskursen kring FRBR. Istället tycks mycket av arbetet och forskningen bygga på 
oreflekterade antaganden, både om vad FRBR är och vad en implementering 
innebär. Sådana antagen kan i värsta fall innebära stora problem: De riskerar de 
att orsaka en splittring inom biblioteksvärden då varje enskild aktör som önskar 
använda sig av FRBR-modellen i praktiken blir tvungen att skapa en egen 
implementeringsstrategi, vilket i sin tur innebär ett försvårat bibliotekssamarbete 
kring katalogisering och bibliografiska beskrivningar – raka motsatsen till det 
tänkta syftet med FRBR. Ett annat – som jag ser det ännu allvarligare – problem 
är att avsaknaden av en definition leder till att debatt och diskussion kring 
implementering av FRBR uteblir. Detta leder i sin tur till att förståelse för 

                                                 
83 Padron-McCarthy, Thomas & Rish, Tore, 2005, Databasteknik, s.17 f. 

 36



modellen och dess potentiella användningsområden inte sprids på ett optimalt sätt, 
och, än värre, att missuppfattningar om modellen riskerar att cementeras då de får 
stå oemotsagda. En mer konkret definition av vad man faktiskt menar med att 
implementera FRBR skulle mycket väl kunna bidra till förståelsen av rapporten 
och modellen. Som det nu ser ut tycks ett flertal implementeringsprojekt ha viss 
slagsida så att endast vissa aspekter av FRBR-modellen lyfts fram. Om man 
studerar den diskussion som förts kring FRBR-rapporten står det klart att det är 
den hierarkiska strukturen verk-uttryck-manifestation-exemplar som står i 
centrum för debatten och av många uppfattas som den egentliga kärnan i FRBR.84 
Vid materialgenomgången som inledde arbetet med denna uppsats noterades att 
en stor del av de artiklar och studier som skrivits uppehöll sig vid just grupp 1-
entiteterna och den hierarki de bildar, något som märks i forskningsöversikten till 
denna uppsats. I de flesta fall är detta säkert resultatet av medvetna val att inrikta 
sig på denna aspekt av FRBR, men i andra fall framkommer det inte lika klart 
huruvida denna fokus på hierarkin är avsiktlig eller om andra delar av modellen 
helt enkelt glömts bort. Orsakerna till att just denna aspekt av modellen får så 
mycket uppmärksamhet är troligtvis flera: en ständigt växande mängd format, där 
samma verk kan publiceras i en rad olika format (elektroniskt, seriellt en tidskrift, 
som monografi, och så vidare) kan tänkas öka behovet att enkelt sammanföra 
olika versioner av samma verk. Patrick Le Boeuf spekulerar att den entusiasm 
med vilken ”FRBR-trädet” mottagits har sin grund i en kollektiv önskan från 
biblioteks- och katalogiseringsvärlden att återkontextualisera dokument genom att 
återinföra dem i den grafiska representation av deras tillhörighet i ”bibliografiska 
familjer” som möjliggjordes av 1800-talets tryckta kataloger och som gick 
förlorad när man övergick till kortkatalogen vid tiden kring förra sekelskiftet.85 
Oavsett anledningarna så går det inte att förneka att den hierarkiska strukturen är 
den aspekt av FRBR-rapporten som har fått överlägset störst genomslag, något 
som är både positivt och problematiskt. 

En av farorna med att sätta FRBRs hierarkiska egenskaper alltför mycket i 
fokus är förstås att de riskerar att överskugga andra, minst lika viktiga aspekter av 
modellen. Bland dessa underrepresenterade aspekter kan bland annat nämnas 
sambanden mellan olika entiteter, som indirekt möjliggör verk-exemplar-hierarkin 
och vars potential till att förbättra funktionaliteten i bibliotekskatalogen genom att 
länka verk, personer, koncept, med mera i mitt tycke inte på långa vägar har 
undersökts tillräckligt. Relaterat till detta är entitetstyperna i grupp 2 och 3 som på 
många sätt kan ses som en enorm utveckling för katalogen då de gör det möjligt 
för exempelvis författare att existera som separata entiteter snarare än dataelement 
i olika poster. Ifall det förekommer en slags implicit överenskommelse inom 

                                                 
84 Se exemplevis Spahiu, 2003, eller Westlind, 2000. 
85 Le Boeuf, 2005a, s.4f. Hanson, Eugene R. & Daily, Jay E., 2003, ”Catalogs and Cataloging”, s. 442. 
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biblioteksvärlden om vad FRBR och FRBR-isering innebär, men denna 
egentligen inte speglar FRBR i dess helhet så är detta onekligen negativt för 
arbetet med FRBR såväl som katalogiseringsvärlden i allmänhet. 

Hur skulle då en FRBR-implementering definieras, om nu den hierarkiska 
strukturen ensam är otillräcklig? Detta är en mycket svår fråga som i sig självt 
mycket väl skulle kunna kräva en uppsats för att besvaras tillfredsställande. Som 
tidigare nämnts är begreppet implementering inte helt oproblematiskt och kan 
därför inte användas med självklarhet i dessa sammanhang. Snarare än att rada 
upp en samling kriterier för vad som är ”äkta” FRBR skulle det enligt min 
uppfattning vara mer produktivt att i första hand erkänna att det råder förvirring 
kring vad det innebär att implementera FRBR. Distinktionen mellan bibliografisk 
modell och katalogmodell bör redas ut, liksom vad denna skillnad har för 
praktiska implikationer. Inte minst behövs betydligt mer arbete kring möjliga 
tekniska lösningar och standarder. 

Implementeringsprojekt och implementeringsstrategier 
I detta avsnitt diskuteras först hur MARC-formatet påverkar användandet av 
FRBR-modellen. Sedan presenteras de tre implementeringsprojekten närmare med 
speciellt avseende på hur de använder sig av och anpassar FRBR-modellen och 
olika FRBR-influerade idéer. 

Förenklat kan man säga att det idag diskuteras två huvudsakliga metoder för 
FRBRanpassning av en bibliotekskatalog. Med den första metoden FRBR-iseras 
endast presentationslagret, gränssnittet, av katalogen. Detta kan rent tekniskt 
oftast lösas antingen med hjälp av grupperingsalgoritmer som körs samtidigt med 
sökningen, eller med förprocesserade länkningar mellan befintliga poster.86 Den 
andra metoden innebär att såväl lagringsstrukturen som presentation modelleras 
efter FRBR, vilket kräver en databasstruktur skapad för FRBR såväl som 
konvertering av poster av äldre format till ett nytt FRBR-anpassat format.87 Detta 
är betydligt mer arbets- och resurskrävande än en ytlig FRBR-isering men är även 
på många sätt enklare då man får möjlighet att direkt anpassa sin data till 
modellen snarare än att försöka utvinna information ur poster som skapats i ett 
format ursprungligen designat utan en tanke på kompatibilitet med vare sig 
OPAC-kataloger eller FRBR.88 

                                                 
86 Aalberg, Trond, 2005, "From MARC to FRBR – a case study in the use of the FRBR model on the 
BIBSYS database", s. 5. 
87 Aalberg, 2005, s.7 f. 
88 Avram, Henriette D., 2003, ”Machine-Readable Cataloging (MARC) Program”, s. 1712, passim. 
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MARC-formatet och FRBR 
MARC-formatet och dess förhållande till FRBR-modellen hänger inte ihop med 
någon enskild implementering. Det är dock en av de absolut mest centrala 
frågorna för dem som söker implementera FRBR när det kommer till konkreta 
förutsättningar och problem. Eftersom frågan är av så pass stor vikt och är av 
relevans för i stort sätt alla implementeringsprojekt som bedrivs har jag funnit det 
enklast att tilldela det och den problematik det medför för FRBR ett eget avsnitt.89 

MARC, MAchine Readable Catalog, är en standard för formatering av 
bibliografiska poster som idag används i nästan hela världen och förekommer i en 
uppsjö av olika variantformat. De första versionerna skapades redan på 60-talet 
avsedda att användas vid maskinell framställning av tryckta katalogkort, och 
formatet har genomgått otaliga revideringar och uppdateringar sedan dess. Att be-
skriva hur formatet fungerar i detalj är inte nödvändigt, men i korthet bygger det 
på att dataelement lagras i uppsättningar av numrerade fält och delfält där varje 
fält är kopplat till ett visst förutbestämd innehåll. Titelinformation lagras 
exempelvis (i den svenska tillämpningen av MARC21-formatet) i fält nr 245, 
delfält a. Förlag anges i fält 260, delfält b, och så vidare.90 MARC är det absolut 
vanligast förekommande formatet för datoriserade bibliotekskataloger och i 
princip all forskning som rör problemet med att anpassa eller migrera kataloger 
till FRBR-kataloger förutsätter därför arbete med MARC-formatet. Att utgå ifrån 
poster formaterade i MARC är i de allra flesta fall den enda rimliga strategin vid 
FRBR-iseringen av existerande bibliotekskataloger då dessa ofta innehåller 
hundratusentals eller ibland till och med miljontals MARC-formaterade poster 
som representerar en enorm investering av både kapital och arbete. 

Vid arbetet med MARC-poster finns det alltså i huvudsak två möjligheter: 
antingen kan de befintliga posterna migreras till ett nytt system som är bättre 
lämpat för FRBR, eller så kan de ”mappas” mot en FRBR-struktur. I dagsläget är 
det dock svårt att säga något bestämt om de praktiska möjligheterna att FRBR-
isera befintliga MARC-poster då forskningsfältet tycks vara delat beträffande i 
vilken grad det går att använda sig av dessa för att upprätta en komplett FRBR-
hierarki och sambandsmodell, även om de flesta tycks vara överens om att 
möjligheterna att nå en full FRBR-isering med denna metod är begränsade.91 

Att sammanföra olika utgåvor av en monografi eller liknande under ett 
verkset (work set) har visat sig vara tämligen enkelt, och OCLC har utvecklat en 
algoritm för detta.92 Metoden är i grunden simpel, och går i korthet till som följer: 

                                                 
89 När jag gick igenom ihopsamlad litteratur stötte jag inte på ett enda fall där inte MARC-formatet 
diskuterades eller åtminstone refererades till i någon utsträckning. 
90 Libris – nationella bibliotekssystem > Katalogisering > Formathandbok > Formatöversikt (pdf-fil) [22 Juli 
2008]. 
91 Se exempelvis Bennet, m.fl., 2003, Hickey, m.fl., 2002. 
92 OCLC.org> Programs and Research > Projects > FRBR Algorithm [22 Juli 2008]. 
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1. Construct a key based on the normalized primary author and title. 
2. If that key matches an existing set, add this record to the set. 
3. If not, construct additional name/title keys based on other names and titles in the record. 
4. Check each of those keys in succession. If a match is found with an existing set, add this 

to that set. 
5. If no matches are found, create a new set based on the original key.93 

På detta sätt grupperas poster, i regel katalogiserade på manifestationsnivå, med 
samma titel och upphov tillsammans, förutsatt att den ursprungliga katalog-
iseringen och auktoritetskontrollen är tillfredsställande.94 Algoritmen används 
bland annat i OCLC:s FictionFinder.95 

Till skillnad från fallet med verken finns ingen lika effektiv och definitiv 
metod för att per automatik urskilja uttryck ur en platt katalog. Medan ett verk i 
de flesta fall kan identifieras utifrån de grundläggande delposterna upphovsperson 
och titel så är uttrycket mer diffust identifierat, och data som särskiljer olika 
uttryck från varandra kan återfinnas i ett flertal olika delposter, om tillräckligt 
med information finns över huvud taget. Denna information, exempelvis upplage-
uppgift, utgivningsår, med mera, är dessutom inte uniform när det gäller form-
atering utan kan återges på ett flertal olika sätt beroende på hur uppgiften på 
själva dokumentet ser ut. Detta innebär sammantaget att en algoritm för att 
sammanföra poster i uttrycksuppsättningar skulle behöva vara mycket komplex 
för att vara tillförlitlig. Försök från OCLC:s sida att skapa en sådan algoritm har 
misslyckats, och ytterligare försök har lagts ned då man bedömt att den 
information som finns tillgänglig i bibliografiska poster är otillräcklig för att 
identifiera uttryck.96 De finns visserligen försök som, i motsats till OCLC:s 
inställning, tycks visa på att det faktiskt går att identifiera uttryck utifrån MARC-
poster. Jakob Nylin Nilsson på högskolan i Borås presenterade i sin 
magisteruppsats en empirisk undersökning där han analyserade 240 slumpvis 
utvalda MARC-formaterade katalogposter i olika kategorier från Bibliotek & 
läranderesurser vid Högskolan i Borås. Resultatet visade att nästan 65 procent av 
posterna innehöll tillräckligt med data för att möjliggöra identifikation av 
uttryck.97 I denna undersökning analyserades dock materialet för hand, och den 
information som användes återfanns i ett stort antal olika fält.98 Försökets 
begränsade omfång gör det svårt att se dessa resultat som allmängiltiga, även om 

                                                 
93 Hickey, Thomas B., O'Neill, Edward T. & Toves, Jenny, ”Experiments with the IFLA Functional 
Requirements for Bibliographic Records (FRBR)”. 
94 Detta är inte alltid ett antagande man kan göra a priori. Långt ifrån alla bibliotekssystem i världen har så 
pass välfungerande auktoritetskontroll att en automatiserad process är möjlig. Se exempelvis Cho, Jane, ”A 
study on the application method of the Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) to the 
Online Public Access Catalog (OPAC) in Korean libraries.”, passim. 
95 OCLC.org > Programs and Research > Projects > FictionFinder [22 Juli 2008]. 
96 OCLC.org > Programs and Research > Projects > FRBR Algorithm [22 Juli 2008]. 
97 Nylin Nilsson, 2007, s. 46. 
98 Nylin Nilsson, 2007, s. 47. 
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de är intressanta. Det faktum att den information som krävs för att identifiera ett 
uttryck är svårfångad framstår dock klart även här. 

Ytterligare försök med MARC-formatet ger liknande resultat. Det finsk-
norska försöksprojekt som genomfördes under 2001 kom till slutsatsen att 
möjligheterna att på ett effektivt sätt kombinera MARC-poster och en FRBR-
struktur var små.99 

Implementeringsprojekt 
Den australiensiska nationalbibliografiska databasen AustLit har uppmärksammats 
mycket i FRBR-sammanhang. Trots att den ofta framhålls som ett exempel på hur 
väl FRBR kan översättas i praktiken frångår Austlit den ”rena” FRBR-modellen 
på flera viktiga punkter. Detta beror på flera olika orsaker, men ett huvudskäl som 
dess skapare ofta hänvisar till är det faktum att AustLit inte är någon katalog i 
egentlig mening, utan istället en litteraturbiografisk- och bibliografisk databas: 
”we were not interested in being a 'catalogue': our whole raison d'etre was to 
provide enhanced and enriched research-conductive information... [kursiv är 
original]” som en av de huvudansvariga uttrycker det.100 Detta innebär delvis 
andra krav på funktionalitet och innehåll än för en traditionell bibliotekskatalog, 
men portalens uppgifter ansågs uppenbarligen ligga nära bibliotekskatalogens då 
man inte tvekade att använda sig av en modell primärt utvecklad för 
bibliotekskataloger.101 

Först och främst använder AustLits modifierade ramverk entitetstypen 
supraverk för att sammanföra verk med ett gemensamt ursprung.102 Valet att 
inkludera denna modifikation av modellen tycks inte ha gjorts för att tillmötesgå 
något särskilt behov eller funktionalitets krav, utan snarare helt enkelt för att 
denna modifikation hade föreslagits i ett flertal kommentarer till rapporten.103 
AustLit modifierar även FRBR-modellen så till vida att man inkluderar så kallad 
event modeling där olika entiteter kan tilldelas händelser. Verkentiteter är 
kopplade till skapandehändelser (creation event), uttryck till förverkligande-
händelser (realisation event) och manifestationer till förkroppsligande händelser 
(embodiment event).104 Dessutom kan ytterligare händelsetyper kopplas till andra 
entitetstyper för att representera exempelvis födelse- och dödsår för personer.105 
Användandet av dessa modeller kommer sig av portalens uttalade ambition att 

                                                 
99 Hegna, Knut & Murtomaa, Eeva, 2002, Data mining MARC to find: FRBR?, s. 35 f. 
100 Ayres, 2001. 
101 Ayres, 2001. 
102 Ayres, 2001. 
103 Ayres, 2005. Ayres, 2002, ”Report on the successful Austlit: Australian Literature Gateway 
implementation of the FRBR and INCECS event modelas, and implications for other FRBR 
implementations”, s. 3. 
104 Ayres, 2002, s. 3. 
105 Ayres, 2002, s. 3. 
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vara en litteraturdatabas och därför behöver omfatta mer information än en vanlig 
bibliotekskatalog. Att behandla dessa händelser som separata entiteter och lagra 
data om dem i ett kontrollerat format ger ökad kontroll och därmed möjlighet till 
att sammanföra entiteter med gemensamma händelseattribut som exempelvis 
utgivnings- eller födelseår. AustLit har även valt att delvis omdefiniera 
manifestationsentiteten till förmån för vad Kerry Kilner kallar ”enchanted 
manifestations”.106 Detta innebär att man delvis frångår de ursprungliga 
definitionerna av uttrycks- och manifestationsentitetstyperna på så sätt att man 
begränsar formandet av nya uttryck för ett verk till ändringar av huvudinnehållet 
(texten) som skett till följd av val från upphovpersoners eller andra ansvarigas 
sida, istället för den betydligt striktare FRBR-formuleringen där varje förändring 
av det textuella innehållet är anledning att forma ett nytt uttryck: 

[A work] can be authoritatively introduced, have photographs or drawing incorporated into 
the embodied text or the publisher can alter its typeface or format. But these alterations do not 
create a new expression if the “intellectual or artistic creation” of the central work has not 
undergone any alteration, revision or intervention by the creator or an editor? The 
incorporation of distinct intellectual or artistic works in the form of an introduction, 
interpolated photographs and/or drawings into the text, will be distinct works (with their own 
bibliographical history of expressions and manifestations) that are related to the original 
work.107 

För att möjliggöra denna omstrukturering av entitetstyperna modifieras följ-
aktligen manifestationen med tillhörande attribut på ett sådant sätt att det blir 
möjligt att beskriva mindre förändringar av innehållet såsom exempelvis 
illustrationer och förord.108 I användargränssnittet av databasen har man valt att 
använda sig av den hierarkiska struktur som möjliggörs av FRBR endast i form av 
en strukturerad lista som visar samtliga uttryck och manifestationer av ett verk i 
en och samma vy utan någon navigeringsbar trädstruktur.109 Man har också ersatt 
de tämligen obskyra och för användare svårbegripliga termerna ”uttryck” och 
”manifestation” med de mer lättbegripliga ”version” och ”publikation”.110 

De flesta som gjort fullskaliga försök att använda sig av FRBR har dock inte 
haft AustLits möjligheter att bygga upp både systemet och dess datainnehåll från 
grunden. Det förekommer ett flertal bibliotekskataloger och bibliografiska system 
som uppvisar olika influenser från FRBR, oftast i någon form av entitetshierarki 
eller klustring av olika manifestationer i uttryck och verk. Ett exempel på en 
sådan katalog är den senaste versionen av Kungliga Bibliotekets nätkatalog Libris 

                                                 
106 Kilner, Kerry, 2005, ”The AusLit Gateway and Scolary Bibliography: A specialist implementation of the 
FRBR” i FRBR: Hype or Cure-all? red. Patrick Le Boeuf, Binghamton, 2005, s. 87. 
107 Kilner, 2005, s. 96. 
108 Kilner, 2005, s. 99. 
109 Ayres, 2005. 
110 Ayres, 2005. 
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som tar inspiration från FRBR111. Detta görs främst genom att olika utgåvor och 
översättningar av ett verk sammanförs under en ”Andra utgåvor”-länk som visas 
vid vare manifestation. Det finns också möjlighet att söka vidare genom att 
sammanhörande (ingående i samma serie etc.) och liknande (samma upphovsman 
eller ämne) titlar har sammanförts. Det är med andra ord en semi-hierarkisk 
struktur som låter användaren navigera med hjälp av olika entitetssamband. Trots 
dessa uppenbara likheter med FRBR-modellen saknar katalogen flera andra 
funktioner som man skulle kunna förvänta sig av en fullvärdig FRBR-
implementering. Katalogens funktioner för att sammanföra olika entiteter utgår 
främst från manifestationer. Vid sökningar ges träffar på manifestationsnivå 
(utgåvor), och även de relaterade entiteterna presenteras på manifestationsnivå. 
Möjligheterna att identifiera uttryck tycks i stort sett saknas helt, med det enda 
undantaget att identifierandet av manifestationer utifrån deras språk är möjligt. 
Detta innebär att möjligheten att identifiera texter som finns i flera versioner, 
exempelvis en roman som givits ut i en redigerad respektive en ”oavkortat” 
version, begränsas. Det är förstås möjligt att identifiera skilda uttryck för ett verk 
genom deras olika manifestationer, men detta är inte alltid enkelt, speciellt för 
skönlitterära verk som utkommit i många utgåvor och översättningar. Före-
kommer gör även möjligheten att relatera poster till varandra på ett sätt som 
påminner åtskilligt om det femte användarkravet, den i både FRBR-rapporten och 
av Elaine Svenonius diskuterade navigationuppgiften. Detta förekommer genom 
”hitta liknande”- och ”sammanhörande titlar”-funktioner kopplande till varje 
katalogpost. Genom dessa funktioner är det möjligt att hitta manifestationer med 
samma eller närliggande ämne (genom klassifikation eller ämnesord), av samma 
författare eller upphovsperson, eller, när det gäller skönlitteratur, samma genre.112  

Rent tekniskt bygger Libris på MARC-formatet, och katalogiserar därför på 
motsvarande manifestationsnivå. Möjligheten att lokalisera enskilda exemplar i 
olika forskningsbiblioteks samlingar hanteras via en z39.50-kompatibel server 
som använder sig av XML-formaterad data.113 Att systemet i grunden är baserat på 
MARC-formatet skulle kunna vara en möjlig orsak till att uttryck i stort sett 
utelämnats ur systemet, men detta skulle även mycket väl kunna vara resultatet av 
ett avsiktligt val att inte använda sig av denna entitetstyp av andra skäl då 
uttrycket, som vi har noterat, är problematiskt på många olika sätt. 

Libris-katalogen är ett exempel på ett bibliografiskt system som i mycket 
bygger på FRBR-modellen, men samtidigt skiljer sig från denna på många 
punkter. Den kan sägas befinna sig i det svårdefinierade gränsområdet där FRBR-
modellen helt klart påverkar katalogens utformning men där delar av denna ännu 
inte återges. 
                                                 
111 Zorn, 2007, s. 3. 
112 Libris > Hjälp > Hur gör jag för att... [22 Juli 2008]. 
113 Teknisk:information:om:lånestatus:i:LIBRIS:webbsök, fjärrlån:och, webbfjärrlån, s 1. 
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OCLC har förutom att ha skapat den ovan nämnda verk-set-algoritmen även 
implementerat denna praktiskt i en experimentell katalog för skönlitteratur som 
går under namnet FictionFinder. Algoritmen möjliggör att varje verk kan visas på 
en övergripande verknivå som samlar samtliga manifestationer för verket, i detta 
fall kallade editioner (”editions”). Information från manifestationsposterna som 
gäller verket som helhet, såsom genre, sammanfattning och ämnesord, visas på 
verknivån, medan manifestationsspecifika data som ISBN-nummer, utgivningsort 
och -år, visas separat för varje manifestation. Skönlitterära ämnesord används 
flitigt, och även dessa är kopplade till verknivån. FictionFinder använder sig inte 
av uttrycket för att skilja mellan olika versioner av verk, utan förlitar sig på 
editionerna (manifestationer) för att identifiera variationer inom verkklustret. Som 
konstaterades tidigare i detta avsnitt har OCLC kommit till slutsatsen att det inte 
är möjligt att på ett tillförlitligt sätt forma uttycksset av poster skapade enligt 
nuvarande katalogiseringsregler. 

Som vi kan se förekommer det en mängd olika sätt att använda sig av FRBR-
modellen när man skall utforma en katalog. AustLit fokuserar på entiteter, 
samband och attribut för att kunna utnyttja modellen till att skapa en databas med 
fokus på biografisk information. Här används ER-metodens inneboende möjlig-
heter att bygga ut med ytterligare attribut- och sambandstyper. Libris fokuserar å 
andra sidan på att genom sammanförandet av olika grupper av poster göra den 
traditionella katalogen mer lättnavigerad och överskådlig. Även i denna katalog 
tycks man också ha inspirerats av FRBR-modellens möjligheter att inkludera 
författarentiteter med de ytterliga funktioner detta möjliggör då man inkluderar 
externa länkar med anknytning till författarna. Gemensamt för dessa båda 
implementeringsprojekt är med andra ord att de båda går utanför 
bibliotekskatalogens traditionella uppgifter och förutom dessa även inkluderar 
ytterligare funktioner som relaterar till det material som ingår i katalogen även om 
detta sedan utförs på helt olika sätt. I FictionFinder är relationerna mellan olika 
verk viktigast och katalogen är uppbyggd så att man skall kunna finna ny 
skönlitteratur utifrån känd sådan genom olika typer av genrekategorier. Den 
främsta FRBR-influensen i detta projekt är användandet av verkentiteter, men 
även navigationsmöjligheterna utifrån de olika kategorierna har FRBR-drag. 

Detta avsnitt har visat på hur stora skillnaderna kan vara mellan olika 
implementeringsprojekt. Vad dessa skillnader sedan beror på kan delvis förklaras 
med olika tekniska förutsättningar, men det kan också förklaras med att FRBR-
modellen har tolkats på olika sätt. I nästa avsnitt skall de teoretiska grunder som 
FRBR-modellen vilar på undersökas närmare och jämföras med en alternativ 
bibliografisk modell. Detta kommer förhoppningsvis ge ytterligare perspektiv på 
hur modellen kan förstås som kan förklara att så olika tolkningar av den gjorts. 
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Analys av FRBR-modellen 
I detta avsnitt skall FRBR-modellen och den bibliografiska modell Elaine 
Svenonius kan säga representera med sin bok The Intellectual Foundations of 
Information Organization jämföras. Avsnittet är uppdelat i ett antal underavsnitt i 
vilka olika frågor som rör FRBR-modellens teoretiska bas diskuteras var för sig. I 
denna jämförelse kommer även olika aspekter av de undersöka implementerings-
projekten att tas i beaktande. 

Att den modell av den bibliografiska verkligheten som FRBR-rapporten 
återger endast är en av flera möjliga och på intet sätt slutgiltig borde vid det här 
laget stå klart. Detta innebär inte att den är felaktig eller oanvändbar. Det är inte 
möjligt, eller allra minst mycket riskabelt, att försöka utvärdera FRBR-modellen 
på ett konstruktivt sätt utan denna insikt. Det är teoretiskt möjligt att skapa en rad 
olika konceptuella bibliografiska modeller som alla skulle kunna sägas vara 
korrekta på olika sätt, beroende på vilka utgångspunkter man har. Det går alltså 
egentligen inte att säga att FRBR är fel, men på samma sätt kan man inte heller 
utan vidare säga att modellen är rätt. Frågan som måste besvaras är huruvida den 
föreliggande modellen är användbar utifrån de premisser som satts och ifall den är 
användbar för det syfte för vilken den är skapad.  

Entiteterna 
I det föregående avsnittet visades att ett flertal aktörer av olika anledningar har 
valt att bygga ut och modifiera FRBR-modellen. I vissa fall tycks detta bero på 
tekniska begränsningar, såsom problemet med att finna uttryck i MARC-poster, i 
andra på att katalogerna fyller ytterligare roller som kräver utökad funktionalitet 
som i fallet med AustLits händelsemodell. Det finns dock uppenbarligen fall där 
modifieringarna inte har kunnat motiveras med rent tekniska omständigheter, utan 
snarare tycks grundas i upplevda problem med modellen på en rent konceptuell 
nivå. Dessa avvikelser föranleder en närmare granskning av FRBR-modellens 
teoretiska grunder för att försöka utröna huruvida dessa kan sägas vara väl 
grundade i förekommande teorier om bibliografisk kontroll. Innan vi gör detta 
skall vi dock först titta närmare på den teoretiska modell vi skall jämföra FRBR 
med. 

Elaine Svenonius, professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
University of California Los Angeles, diskuterar i sin mycket uppmärksammade 
och citerade bok The Intellectual Foundation of Information Organization (2000) 
de grunder på vilka det bibliografiska arbetet vilar. Boken tar upp teorier kring en 
rad olika aspekter av kunskapsorganisation: från dess syften till beskrivnings-
principer och syntax för ämnesordskonstruktion. Inom denna uppsats ramar är det 
primärt hennes diskussion kring olika bibliografiska entiteter som är av intresse 
då det är denna som i första hand går att relatera till FRBR-modellen.  
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Den viktigaste skillnaden mellan Svenonius och FRBR-rapporten är de 
teoretiska grunder som används. FRBR använder sig som vi redan vet av en ER-
modell med entiteter, samband och attribut. Svenonius modell utgår ifrån setteori 
(set theory): ”a model that regards the bibliographic universe as consisting of 
documents, sets of these (formed by attributes such as work, edition, author and, 
and subject), and relationships among them.”114 Synen på entiteten är alltså att den 
i grund och botten är en grupp med dokument som sammanförts genom upp-
ställandet av olika kriterier. En edition är en samling dokument med gemensamt 
innehåll, ett supraverk är en samling dokument med ett gemensamt tema, och så 
vidare. Entiteternas huvudsakliga syfte är i denna modell att samla och sortera 
dokument så att det skall bli lättare att leta och välja bland dem. 

Valet av teoretiskt ramverk i de olika modellerna hänger samman med andra 
skillnader. Svenonius använder sig konsekvent av så kallade operativa def-
initioner när hon beskriver sina entiteter. En operativ definition av en företeelse är 
en definition som beskriver denna företeelse utifrån de operationer som krävs för 
att fastslå dess existens och egenskaper, eller för att mäta dess storheter. Denna 
typ av definition kan i grunden sägas bygga på ett konstruktivt synsätt och kan ses 
som en sorts specifikation snarare än en idémässig förklaring eller kontext-
ualisering. Svenonius själv förklarar operationalitet med exemplet ”[a] chocolate 
cake, for instance, is identified, or operationally defined, by its recipe.”115 För den 
bibliografiska kontrollens del innebär detta att samtliga bibliografiska entiteter 
definieras utifrån sin konkreta sammansättning, det vill säga hur dessa konstrueras 
av den bibliografiska världens minsta diskreta enheter: dokumenten. Använd-
ningen av operativa definitioner motiveras enligt Svenonius av att sådana gör en 
konceptuell idé prövningsbar genom att den kan ses som en variabel. Hon menar 
också att operationella definitioner är användbara av praktiska skäl, eftersom en 
sådan användning ”furthers the uniformity of perception required by cooperative 
cataloging and document exchange.”116 Detta påstående är mycket viktigt då det 
innehåller en implicit antydan om att en setteoretisk och dokumentcentrerad 
modell är en förutsättning för att ett sådant samarbete skall kunna genomföras, 
eller i vilket fall att det skulle effektivisera detta samarbete.  

I FRBR-modellen definieras å andra sidan de ingående entitetstyperna 
konceptuellt. I en konceptuell definition definieras ett koncept som exempelvis en 
mätbar storhet, ett erfarbart fenomen eller objekt. I och med att ett fenomen har 
definierats konceptuellt har man fastslagit dess existens, att det kan erfaras och att 
dess storheter kan mätas på olika sätt. Däremot fastslås inte närmare hur dessa 
mätningar skall gå till; detta görs istället genom en operationell definition. En 

                                                 
114 Svenonius, 2000, s. 32. 
115 Svenonius, 2000, s. 32. 
116  Svenonius, 2000, s. 34. 

 46



konceptuell definition är alltså mer abstrakt än en operationell, och lämnar poten-
tiellt sett större utrymme för vidare tolkning. 

Dessa olika teorierna kan ses som alternativa teoretiska utgångspunkter för att 
närma sig samma problem: att försöka beskriva det bibliografiska universumet. 
Det är dock möjligt att hävda att skillnaden mellan dem inte är helt och hållet 
dikotomisk, utan att det helt enkelt handlar om hur man väljer att definiera saker 
och ting, och att detta val är tämligen flexibelt, en inställning som tycks innehas 
av Svenonius själv.117 Andra forskare som Allyson Carlyle är inne på samma linje. 
Denne använder sig av dokumentset för att klargöra FRBR-modellen och hänvisar 
till just Svenonius. Denne har i sin tur onekligen rätt när hon påpekar att olika 
modeller är optimala för olika ändamål och att flera olika alternativa modeller kan 
användas. Jag av den bestämda uppfattningen att valet av teoretiska 
utgångspunkter givetvis styrs av ens befintliga synsätt, men även att en teori när 
den väl är vald påverkar hur man ser på det som skall beskrivas. Ifall man inte 
reflekterar över den teoretiska grund man valt och nedvärderar dess betydelse 
riskerar man dessutom att bli blind för de egenheter som varje teoretiskt ramverk 
av nödvändighet bär på. Att som Carlyle se FRBR-modellens entitetstyper som 
dokumentset är alltså endast till viss del korrekt då man i sådant fall kringgår de 
definitioner som gäller för dessa.118 Innan vi närmare jämför FRBR-modellens och 
Svenonius entitetstyper måste vi först titta närmare på vilka entitetstyper den 
senare av dessa definierar och arbetar med. 

Svenonius utgår ifrån det bland kataloguppgifterna definierade samman-
förandesyftet (collocation objective), som i sin tur tycks ha sin grund i Cutters 
syftesformuleringar, när hon fastslår sina fem grundläggande entitetstyper.119 
Kopplingen mellan syftesformuleringarna och entiteterna görs som följer: 

• The set of all documents sharing essentially the same information (work), 
• The set of all documents sharing the same information (edition), 
• The set of all documents descended from a common origin (super work), 
• The set of all documents by a given author, 
• The set of all documents on a given subject [min kursiv].120 

Svenonius noterar även att det bibliografiska universumet är dynamiskt, och att 
det därför är fullt möjligt att identifiera andra entitetstyper än dem hon tar upp, 
men att dessa har en särställning eftersom de är ”explicitly mandated by the 
collocating objective.”121 Dessa entitetstyper beskrivs sedan som följer: 

                                                 
117 Svenonius, 2000, s. 32 f. 
118 Carlyle, 2006, s. 268 f. 
119 Svenonius, 2000, s. 35. 
120 Svenonius, 2000, s. 35. 
121 Svenonius, 2000, s. 35. 
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Dokument (document) – dokumenten är ”[t]he smallest or basic entities in the 
bibliographic universe.”122 Alla andra entiteter utgörs strängt taget av 
uppsättningar av olika dokumententiteter, sammanställda. Exakt vad som kan 
kallas ett dokument är förstås en öppen fråga, men enligt Svenonius 
definition, som duger utmärkt i detta sammanhang, är ett dokument ett fysiskt 
objekt som fungerar som bärare för lagrad information i någon form.123 Denna 
entitetstyp är på många sätt identisk med den som i FRBR-modellen kallas 
exemplar. 

Verk (work) – Ett verk är den själva idé som ligger till grund för intellektuellt eller 
konstnärligt skapande, en abstrakt föreställning utan bestämd form.124 Ett verk 
kan enlig Svenonius ses som en ”familj” eller uppsättning av texter eller 
andra typer av innehåll som är besläktade med varandra. 

Supraverk (super work) – Supraverket sammanför samtliga verk som kan sägas ha 
ett gemensamt ursprung oavsett alla övriga skillnader i form.125  

Edition126 (edition) och Underedition (sub edition) – En edition är en fysisk 
realisation av ett verk som skiljer sig från andra editioner av samma verk 
genom det intellektuella innehållet. En underedition är en specifik publikation 
av en edition som skiljer sig primärt i fysiska avseenden som omslag eller 
typsnitt från andra undereditioner.127  

Version (version) – En version är en uppsättning dokument som har samma 
innehåll som andra versioner som ingår i samma edition men vars fysiska 
bärareformat skiljer sig åt från dessa, exempelvis en mikrofilmsversion av en 
artikel.128 

Författarset – Ett set med alla dokument av en viss författare.129 

Ämnnesset – Ett set med alla dokument om ett visst ämne.130 

Den första och möjligen viktigaste entitetstypen som förekommer i de båda 
modellerna är verket. Den grundläggande idén bakom denna entitetstyp är sedan 
långt tillbaka mycket spridd och använd i form av litterära enheter eller liknande 

                                                 
122 Svenonius, 2000, s. 34. 
123 Svenonius, 2000, s 34f. 
124 Svenonius, 2000, s. 35. 
125 Svenonius, 2000, s. 38. 
126 Den engelska termen ”edition” kan i stort sett översättas både med den svenska termen ”utgåva” såväl 
som ”edition”. Även om ordet ”utgåva” i mitt tycke besitter en större språklig elegans än ”edition” har jag 
valt att använda den senare för att försöka hålla antalet använda termer nere och därmed också 
(förhoppningsvis) risken för förvirring. 
127 Svenonius, 2000, s. 38–43. 
128 Svenonius, 2000, s. 42. 
129 Svenonius, 2000, s. 35. 
130 Svenonius, 2000, s. 35. 
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koncept. Paradoxalt nog har enligt Svenonius de exakta kriterierna för ett verk 
aldrig definierats tillfredsställande.131 Problemet gäller framför allt hur man i prak-
tiken avgränsar ett visst verk från ett annat. Utifrån sin setteoretiska utgångspunkt 
formulerar Svenonius problemet som: ”when are two documents sufficiently alike 
to belong to the same work set?”132 Formella markörer som titel och författare 
eller annan information i själva dokumenten är inte alltid tillräckliga för att avgöra 
vilket verk dessa tillhör då samma verk kan vara känt och publicerat under flera 
olika titlar, som exempelvis är fallet med den brittiske författaren Philip Pullmans 
roman Northern Ligths som även publicerats med titeln The Golden Compass. 
Den definition som slutligen ges av Svenonius är enligt henne själv endast delvis 
tillfredsställande och utgår ifrån formella samband mellan dokument utan att 
närmare definiera dessa samband. Enligt denna setteoretiska definition ingår ett 
dokument i ett verkset ifall det utgör ”a revision, update, abridgment, enlargement 
or translation” av ett ursprungligt dokument, eller om det är en kopia av detta 
dokument.133 

I FRBR-modellen problematiseras inte definitionen av ett verk på detta sätt, 
även om studiegruppen medger att ”[e]ftersom verket är en abstrakt företeelse är 
det svårt att avgränsa entiteten [=entitetstypen] exakt [kursiv är original].” 134 Den 
enda definition som egentligen ges är att ett verk är ”en avgränsad intellektuell 
eller konstnärlig skapelse.”135 Däremot diskuteras verkets förhållande till sina 
uttryck i relativt stor utsträckning, och framför allt betonas hur skapelseprocessen 
och omständigheterna kring denna vid bearbetningar av befintliga verk påverkar 
huruvida produkten av detta skapande resulterar i ett uttryck, eller i ett helt nytt 
verk. Diskussionen i rapporten är inte särskilt djuplodande, men det som 
förekommer ger intrycket av att verket framför allt står att finna i skapandet, eller 
kanske närmare bestämt uppfattningen av en skapelse. FRBR-rapporten tycks 
antyda att avgränsandet av ett verk ligger dels i det arbete dess upphovsperson 
lägger ner i det, dels vad användaren eller katalogisatören uppfattar som ett verk: 
”Uppfattningen om vad som utgör ett verk och var gränsen går mellan ett verk och 
ett annat kan vara olika från en kultur till en annan.”136 Arbetsgruppen avstår alltså 
från att definiera entitetstypen exakt, utan lämnar en del av den praktiska av-
gränsningen av denna öppen. Detta kommer sig antagligen av att de i likhet med 
Svenonius kommit till insikten att verket är ett svårdiefinierat men ändå samtidigt 
mycket användbart begrepp. Trots – eller kanske tack vare – denna öppna def-
inition har verkentiteter införlivats i många olika kataloger på många olika sätt 

                                                 
131 Svenonius, 2000, s. 35. 
132 Svenonius, 2000, s. 35. 
133 Svenonius, 2000, s. 37. 
134 FRBR, s. 19. 
135 FRBR, s. 19. 
136 FRBR, s. 19. 
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och även om användandet av dessa inte av nödvändighet behöver komma sig av 
en implementering av FRBR-modellen är det många projekt som tycks hänvisa till 
just denna som inspiration. 

I OCLC:s FictionFinder är användandet av verkentiteter själva huvudsyftet 
med katalogen eftersom det är ett experimentellt projekt avsett att pröva Verk-set-
algoritmens praktiska funktionalitet.137 Inriktningen på skönlitteratur är en logisk 
följd av detta experiment, eftersom användare i allmänhet oftare söker efter ett 
visst verk när det gäller skönlitteratur, medan utgåvor, versioner, specifika 
översättningar och andra dylikheter oftast spelar mindre roll. Katalogens 
användande av OCLC:s verk-set-algoritm innebär att verken presenteras på 
klusternivå med data hämtad från enskilda poster.138 Prototyper bygger alltså till 
största del på en setteoretisk syn på entiteter, och verkets funktion är i första hand 
samlande av olika editioner (manifestationer) av skönlitterära verk. 

I AustLit använder man sig å andra sidan av verkentiteter på ett sätt som har 
betydligt mer gemensamt med konceptuella definitioner. I denna databas före-
kommer verk som egna poster snarare än att efterkonstrueras utifrån befintlig 
data. Den exakta avgränsningen av ett verk tycks inte ha varit orsak för några 
närmare problem, däremot har man valt att anpassa databasen för att kunna 
inkludera delar av monografier och andra dokumenttyper, såsom enskilda dikter 
eller artiklar, vilket har gjorts genom att man infört ett verkattribut som anger 
vilken typ av verk det rör sig om (enskilt verk, del i seriell publikation, och så 
vidare).139 Synen på verket och underliggande entiteter tycks vara till största del 
processorienterad då gränssnittet är utformat så att verket utgör den huvudsakliga 
delen av den bibliografiska posten, medan de underliggande entiteterna 
presenteras relativt diskret och översiktligt. Anledningen till detta står att finna i 
att AustLits ”bio-bibliografiska” funktion vilket gör det nödvändigt att kunna visa 
ett verks textuella historia och utveckling genom olika versioner och publikationer 
på ett överskådligt och lättfattligt sätt.140 Det är med andra ord verket som antas 
vara det intressanta, och som primärt tilldelas vikt. Verket är i detta fall mer än 
bara ett sammanförande av olika editioner eller manifestationer och fyller en 
funktion utöver att endast vara ett hjälpmedel för att hjälpa användaren välja ett 
lämpligt dokument. 

I den svenska Libris-katalogen förekommer inte några verkentiteter i den 
mening de diskuterats ovan, däremot finns funktioner som indirekt erbjuder en del 
av den sammanförande funktionalitet som förknippas med denna entitetstyp. 
Enskilda poster beskriver, som beskrivits tidigare, material på manifestationsnivå, 
men dessa är sammanlänkade så att användaren har möjlighet att erhålla en lista 
                                                 
137 FictionFinder > Project page [22 Juli 2008]. 
138 FictionFinder > Project page [22 Juli 2008]. 
139 Ayres, 2002. 
140 Kilner, 2005, s. 96. 
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med andra utgåvor av samma verk. Det existerar alltså inga egentliga 
verkentiteter, men dessa förekommer ändå implicit i och med att olika 
manifestationer (poster) av samma verk sammanförs. Synen på verket är även i 
detta fall främst setteoretisk och sammanförande – ett verktyg för att organisera 
en samling poster. Libris kan därmed sägas vara den mest traditionella av de olika 
implementeringsprojekten som här studeras eftersom dess grundläggande struktur 
i stort sett inte kan sägas ha påverkas av användandet av verkentiteter i någon 
egentlig utsträckning. 

Nästa entitetstyp av intresse är editionen och olika varianter av denna. 
Editionsentiteten beskrivs av Svenonius som ”a particular manifestation of a 
work.”141 Med olika manifestationer avses i detta fall besläktade varianter av ett 
verk med huvudsakligen (”essentially”) samma informationsinnehåll men med 
skillnader sinsemellan ”with respect to particulars, such as size of type, ill-
ustrations, preface, footnotes, language, new chapters, and updated infor-
mation.”142 Definitionen av en edition har alltså två kriterier: dels ett innehålls-
mässigt (criteria of content) och dels ett baserat på publicistiska faktorer (criteria 
of publication).143 För att särskilja dessa två kriterier och undvika att dokument 
som är innehållsmässigt näst intill identiska ändå blir katalogiserade som olika 
editioner använder Svenonius undereditionen, ett set som utgörs av dokument 
med samma intellektuella innehåll, men som fysiskt skiljer sig åt till följd av 
publicistiska omständigheter snarare än avsiktliga intellektuella eller konstnärliga 
val gjorda av upphovpersonen eller andra.144 På så sätt frigörs editionsentiteterna 
till att endast särskilja varianter av intellektuellt innehåll, medan undereditionerna 
särskiljer efter publicistiska kriterier.145 Denna uppdelning görs dock oftast inte i 
bibliotekskataloger i praktiken.146 En entitetstyp som är delvis besläktad med 
editionen är den så kallande versionen. En version är ett dokumentset som skiljer 
sig från andra versioner vad gäller fysiska attribut, och format. Det kan röra sig 
om olika digitala lagringsmedia för samma innehåll, som CD- och DVD-skivor, 
eller olika typer av kopior av samma text som exempelvis en tryckt monografi 
respektive en mikrofilm.147 En uppdelning liknande denna finner vi i FRBR-
modellen där uttrycksentiteter används för att skilja mellan innehållsvarianter av 
vad som fortfarande anses vara samma verk medan manifestationer åskådliggör 
fysiska skillnader mellan realiserade bärare av dessa varianter. Uppdelningen 
mellan innehållsmässiga och fysiska egenskaper och att uttrycket skall beskriva 

                                                 
141 Svenonius, 2000, s. 38. 
142 Svenonius, 2000, s. 38. 
143 Svenonius, 2000, s. 40. 
144 Svenonius, 2000, s. 40 f. 
145 Svenonius, 2000, s. 40 f. 
146 Svenonius, 2000, s. 41. 
147 Svenonius, 2000, s. 41. 
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det förra och manifestationen det senare de ges explicit i rapporten.148 
Entitetstyperna uttryck och manifestation motsvarar editionen respektive 
undereditionen tämligen väl, även om Svenonius diskuterar sina entitetstyper 
utifrån omständigheter kring hur dessa publicerats och producerats, medan FRBR-
rapporten använder sig av betydlig mer generella termer och kriterier för att 
beskriva de båda entitetstyperna. Vad gäller entitetstypen version förekommer 
ingen direkt motsvarighet i FRBR-modellen. Exakt hur alternativa format skall 
hanteras i denna modell har varit föremål för en del diskussion, och det råder 
delade meningar huruvida modellen bäst utnyttjas genom att man låter format-
varianter utgöra parallella manifestationer eller helt nya uttryck. Om man ser till 
de attribut som knyts samman med respektive entitetstyp i rapporten kan man se 
hur attribut som rör fysiska egenskaper såsom informationsbärartyp, fysiskt 
medium, bärardimensioner och så vidare är kopplade till manifestationsentiteten, 
men en del problem kring versioner kan inte lösas på detta sätt.149 Ett exempel 
som ofta figurerar är hur texter i blindskriftssystemet Braille skall placeras i 
modellen.150 En text i Braille kan ses som en återgivning av en existerande text 
vars avvikelse från originalet är helt och hållet teknisk, och skulle alltså i sådant 
fall utföra en ny manifestation. Den kan även ses som en form av översättning och 
skulle i sådant fall utgöra ett nytt uttryck av det aktuella verket. Detta problem är 
ett exempel på situationer som beror på hur man tolkar FRBR-modellen. Sådana 
här dilemman är dessutom ofta särskilt svåra att ta ställning till då man kan 
behöva beakta inte bara att modellen tolkas på ett konsekvent sätt men också att 
tillmötesgå användare med särskilda behov. Uttryckets placering på en helt 
intellektuell och abstrakt/icke-fysisk nivå orsakar som tidigare nämnts en hel del 
problem när det gäller avgränsningen mellan olika uttryck av samma verk. Detta 
problem har blivit så uppmärksammat att jag funnit det motiverat att behandla det 
i ett separat avsnitt. 

Om man ser till hur dessa entitetstyper används i praktiken kan man först och 
främst notera att uttrycket endast explicit förekommer i AustLit, medan både 
Libris-katalogen och FictionFinder endast använder sig av vanliga poster på 
manifestationsnivå. Anledningarna till detta är flera, men den utan tvekan största 
enskilda orsaken är de tidigare diskuterade tekniska begränsningar som MARC-
formatet medför. Dessa begränsningar innebär som vi sett att uttrycksset inte kan 
formas utifrån den data som finns i befintliga poster. Mig veterligen har ingen 
närmare forskning förekommit om möjligheterna att forma editionsset efter Sven-
onius modell, men efter den definition av denna entitet som ges tyder allt på att 
sådana set skulle formas utifrån samma data som FRBR-modellens uttryck, och 
MARC-poster skulle alltså med all säkerhet vara otillräckliga även i detta fall. 
                                                 
148 FRBR, s. 22. 
149 FRBR, s. 36 f. 
150 Carlyle, 2006, s. 271. 
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I AustLit-portalen har man enligt skaparna genomfört modifieringar av de 
båda entitetstyperna för att undvika vad man upplever som alltför komplicerad 
katalogisering och kringgå uttrycksproblemet.151 Dessa modifikationer begränsar 
nya uttryck för ett verk till att gälla större ändringar som påverkar synen på verket 
och dess mottagande, Mindre förändringar i texten endast speglas i den aktuella 
manifestationen snarare än att ge upphov till ett helt nytt uttryck, som en strikt 
tolkning av FRBR-modellen antas göra.152 På detta sätt hålls antalet uttryck nere 
till vad som anses vara ett mer rimligt antal. Frågan är huruvida denna definition 
av uttrycksentiteten egentligen är olik den som presenteras i FRBR-rapporten, 
men detta är något som kommer att diskuteras i närmare detalj senare. 

Påpekas bör att katalogisering på manifestationsnivån i många fall kan vara 
tillräcklig för att identifiera även textvarianter som egentligen utgör olika uttryck. 
Bennet och övriga visade hur de flesta monografier oftast förekommer endast i en 
enda variant i en enda manifestation.153 Detta innebär att kataloger som 
exempelvis Libris som endast katalogiserar på motsvarande manifestationsnivå 
inte nödvändigtvis i samtliga fall går miste om den funktionalitet som 
uttrycksnivån antas medföra, speciellt med tanke på att Libris i första hand är ett 
system för forskningsbibliotek med till största del vetenskaplig litteratur. 

Den kanske största skillnaden mellan Svenonius modell och FRBR-modellen 
finner vi när vi lämnar grupp 1-entitetetstyperna och tittar närmare på de entitets-
typer som återfinns i grupp 2 och 3 i FRBR-rapporten, det vill säga de som utgörs 
av upphovsmän, producenter, ägare, m.fl. (personer, institutioner) respektive 
ämnen (koncept, objekt, händelse, plats). I Svenonius modell motsvaras den första 
av dessa grupper av den entitet hon helt enkelt definierar som ”[t]he set of all 
documents by a given author.”154 Detta är en ganska okomplicerad entitetstyp, och 
största delen av diskussionen kring den ägnar Svenonius åt problemet med att 
definiera och återge författarskap på ett tillfredsställande sätt. Precis som i tidigare 
fall ser vi här hur entitetstypen definieras och byggs upp helt utifrån dokument, 
något som blir extra tydligt då den i detta fall inte ens ges ett beskrivande namn, 
utan egentligen endast talas om som en dokumentuppsättning. I FRBR-modellen, 
däremot, används en helt annan utgångspunkt: i denna blir författaren konceptuellt 
definierad som en helt egen entitet med en existens som, åtminstone i princip, är 
oberoende av de dokument som denne har koppling till. Detta eftersom FRBR-
modellen har ett vidare perspektiv, till skillnad från den traditionella katalogen, 
och beskriver inte bara direkt dokumentanknutna entiteter utan dessutom aktörer 
som relaterar till dessa. Till viss del skulle man kunna se person- och institutions-
entiteter som en typ av förlängning av traditionella katalogers auktoritetsposter för 
                                                 
151 Kilner, 2005, s. 93. 
152 Kilner, 2005, s. 93. FRBR, s. 21. 
153 Bennet, m.fl., 2003, s. 50 f. 
154 Svenonius, 2000, s. 35. 
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upphovspersoner, men detta är inte fullständigt korrekt då auktoritetsposter fyller 
andra funktioner som inte täcks av dessa entitetstyper. En FRBR-anpassad modell 
för krav på auktoritetsdata är under utveckling av IFLA, och för närvarande finns 
endast utkast tillgängliga.155 Hur dessa alternativa metoder att representera 
författaren i katalogen tar sig uttryck i praktiken går att se i Libris-katalogen 
respektive AustLit-databasen. Libris har en i grunden konventionell struktur där 
en sökning på ett personnamn resulterar i en lista med manifestationer som denna 
person (författare, översättare, och så vidare) har koppling till . Enskilda manifes-
tationer kan dock innehålla ”utanför Libris”-länkar till webbplatser som i första 
hand rör författaren, exempelvis artiklar i det användarskapade Internet-
uppslagsverket Wikipedia. Detta visar på en tendens att även Libris katalogen 
börjar breddas och inkludera FRBR-liknande idéer för att tillhandahålla tjänster 
utöver de som traditionellt förknippas med en bibliotekskatalog. Själva katalog-
strukturen visar dock tydligt att det än så länge är den konventionella 
katalogposten på manifestationsnivå som är i centrum, och ytterligare funk-
tionalitet byggs runt denna. AustLits mer tydligt FRBR-inriktade struktur skiljer 
sig markant från denna typ av katalog genom att individer och institutioner, 
kallade agenter, förs in i databasen som separata entiteter och presenteras själv-
ständigt i gränssnittet med profilsidor som ger såväl biografisk information som 
möjlighet att visa listor på relaterade verk. Intressant är att till dessa relaterade 
verk räknas såväl verk av en viss person eller institution som om densamma, i 
enlighet med FRBR-modellens definition av ämnessamband där författaren kan 
utgöra ett verks ämne lika väl som att vara dess skapare.156 Detta illustreras med 
länkarna ”Works by” och ”Works about”. Dessa breda kategorier kan båda sedan 
avgränsas ytterligare i olika grupper som genre (”satire”, ”sci-fi”, et cetera), 
litterär form (”short story”, ”column”) eller typ av verk (”biography”, ”beview”) 
för att nämna några exempel.157 Innovationen ligger här i just att författaren tar 
självständig plats i katalogen snarare än att härledas utifrån data i andra poster. På 
sätt och vis är detta ett återvändande till en funktionalitet som fanns i den tryckta- 
och kartotekskatalogen men till viss del gick förlorad vid övergången till 
datorbaserade kataloger. I tidigare kataloger fanns alla böcker för en viss 
författare samlade i sekvens på ett relativt överskådligt sätt, men i en OPAC är det 
enda sättet att få liknande överblick ofta med hjälp av en träfflista som i många 
fall kan vara kontaminerad av irrelevanta träffar. ”The tiered structure, so neatly 
displayed in book catalogs and more or less preserved by strict filing rules in card 
catalogs, has been lost altogether with the inevitable move to computer filing” 

                                                 
155 IFLA Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR), 
2007, Functional Requirements for Authority Data: A Conceptual Model, Draft 2007-04-01. 
156 FRBR, s. 50. 
157 Austlit > Free Browse > Sample pages [22 Juli 2008]. 
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som Svenonius själv uttrycker det.158 AustLit är visserligen en specialist-
implementering där biografiska funktioner givits speciell prioritet, men även en 
mer ”traditionell” bör kunna dra nytta av författarens (och andra personers) 
förändrade position.  

Snarlika förhållanden gäller behandlingen av ämnesentiteter. Svenonius 
modell innefattar ett dokumentset bestående av alla dokument med ett visst ämne. 
Liksom i författarsetets fall är dokumentet basen för denna entitetstyp, och 
diskussionen kring denna rör hur begreppet ämne skall förstås. FRBR-modellen 
modellerar till skillnad från Svenonius även i detta fall ämnen som egna entiteter i 
fyra olika kategorier, koncept, objekt, händelse och plats, som samtliga besitter 
attributet beteckning som närmare namnger och specificerar de ämnen det är 
frågan om. Till skillnad från personentitetstypen är det dock tveksamt om före-
komsten av en självständigt existerande ämnesentitetstyp medför samma fördelar. 
Ämnesord och ämnesordskontroll är ett mycket stort, viktigt och vida diskuterat 
ämne som utgör en helt egen underdiciplin till kunskapsorganisation och är 
därmed relativt fristående från katalogens uppbyggnad och funktioner. Med tanke 
på ämneskontrollens betydelse är modelleringen av ämnen som entiteter 
antagligen motiverad, men detta är svårt att bedöma utifrån ett perspektiv som 
fokuserar på katalogen som sådan. I AustLit tycks ämnesfunktionerna i stort 
fungera som de gör i andra bibliotekskataloger, det vill säga de fungerar främst 
för att sammanställa set relaterade till ämnet. Förutom att ämnena tilldelas på 
verknivå istället för den mer vanligt förekommande manifestationsnivån 
förekommer ingen egentlig ytterligare funktionalitet. Samma sak gäller för 
FictionFinder där nyckelord för ämnen och genre tilldelas på verknivå och 
visserligen utgör en stor del av tjänstens funktionalitet, men inte tycks vara 
särskilt FRBR-influerade och fungerar på samma sätt som i en vanlig katalog. 

Den av Svenonius definierade entietstypen supraverk är ett set som 
sammanför alla verk som ”similar by virtue of emanating from the same ur-
work.”159 Exakt hur detta släktskap med ett ”ur-verk” skiljer sig från formandet av 
ett vanligt verksset går Svenonius inte närmare in på, och hon diskuterar inte 
heller definitionen i närmare detalj vare sig operativt eller konceptuellt. Denna 
entitetstyp har ingen motsvarighet i FRBR-modellen, men däremot definieras en 
rad sambandstyper som kan användas för att påvisa olika typer av påverkan eller 
andra kopplingar mellan olika verk. Supraverkets främsta funktion verkar vara att 
påvisa samband mellan skapelser som är för olika för att vara uttryck av samma 
verk, men ändå har någon form av samband. Entitetstypen är också användbar för 
att klargöra viktiga intertextuella förhållande mellan olika verk. Det enda 
implementeringsprojekt som använder sig av supraverksentiteter är AustLit, och 
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detta tycks återigen bero främst på denna databas roll som nationalbibliografisk 
databas, vilket gör det önskvärt att kartlägga relationer och släktskap mellan olika 
texter på ett mycket djupare plan än vad som kan förväntas vara nödvändigt i en 
vanlig bibliotekskatalog. 

Som vi kan se förekommer stora likheter mellan de entitetstyper som 
definieras i FRBR-rapporten respektive av Svenonius, och de kan bitvis till och 
med sägas vara identiska. Samtidigt förekommer uppenbarligen en del skillnader, 
framför allt i hur de olika entiteterna definieras teoretiskt. I jämförelserna av de 
olika implementeringsprojekten har vi sett hur entitetstyperna dessutom tycks 
kunna användas på ganska olika sätt, och dessa olikheter i implementeringspraxis 
verkar också kunna kopplas till olika teoretiska tolkningar av de bibliografiska 
entitetstyperna. Hur valet av teoretisk bakgrund skiljer sig åt och hur detta 
påverkar tolkningen de olika modellerna gör av det bibliografiska universumet 
skall diskuteras närmare nedan, men först skall den omdiskuterade entitetstypen 
uttryck diskuteras närmare. 

Uttrycket: problem och relevans 
Flera gånger tidigare i undersökningen har vi erfarit hur uttrycksentiteten orsakar 
problem då det har visat sig svårt att utvinna den information som krävs för att 
identifiera dessa entiteter ur MARC-formaterade poster. Till skillnad från att 
identifiera och sammanföra poster som utgör delar av samma verk är ident-
ifikationen av ett verks uttryck mer komplicerat. Problemet med uttrycket 
omfattar dock fler aspekter än de rent tekniska. Till att börja med är uttrycket inte 
lika väl definierat som ett verk i själva FRBR-rapporten. Där kan man läsa att  

[e]tt uttryck är den specifika intellektuella eller konstnärliga form ett verk får varje gång det 
förverkligas. Uttrycket omfattar till exempel de specifika ord, meningar, stycken etc. som är 
resultatet av förverkligandet av ett verk i form av text, eller de specifika noter, fraseringar etc. 
som är resultatet av förverkligandet av ett verk i musikalisk form [...] Strängt taget innebär 
varje förändring i det intellektuella eller konstnärliga innehållet ett förändrat uttryck. 
Därmed innebär varje revidering eller bearbetning av en text, hur obetydlig den än är, att ett 
nytt uttryck skapats [min kursiv].160 

Vad många ser som det stora problemet med denna definition är den strikthet med 
vilken den är tänkt att tillämpas.161 Ett nytt uttryck kan, enligt en ordagrann 
tolkning av den i rapporten givna definitionen, uppstå genom rättelser av stavning 
och tryckfel eller uppkomsten av nya sådana. Edward O'Neill, forskare anställd på 
OCLC, har i sitt mycket omtalade försök med Tobias Smolletts roman The 
Expedition of Humphry Clinker visat att en strikt uttolkning av uttrycksnivån 
resulterar att i stort sett varje ny manifestation av verket även resulterar i ett nytt 
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uttryck.162 Ett sådant resultat är uppenbarligen kontraproduktiv då det knappast 
underlättar identifikationen och valet av en viss variant av ett dokument. Defini-
tionen av uttrycket framstår alltså som väldigt strikt när det kommer till skillnader 
mellan olika uttryck, men samtidigt har den också kritiserats för att vara diffus 
och svårbegriplig. Framför allt är det abstraktionsnivån som orsakar problem, då 
uttrycket beskrivs som något utan fysisk existens, men likväl med bestämd form. 
Detta gäller visserligen även entitetstypen verk, men denna är genom 
katalogisering utifrån litterära enheter så idémässigt förankrad såväl i biblioteks-
världen som hos dess användare att den inte verkar utgöra något problem. 
Uttrycket tycks däremot sakna en motsvarande förankring i katalogisatörernas och 
användarnas föreställningsvärld, och blir därför svårt att hantera. FRBR-
rapportens formulering om ett utryck som ”förverkligandet av ett verk i form av 
alfanumerisk, musikalisk eller koreografisk notation...[kursiv är original]” medför 
inte heller den någon intuitiv förståelse. 163 Att ett koncept är abstrakt, eller att det 
saknar föregångare och därför inte kan förstås med samma lätthet som de andra 
koncepten i FRBR-modellen är självklart i sig inget skäl till att detta skall för-
kastas eller anses vara av tvivelaktigt värde, men omfattningen av de svårigheter 
som uttrycket tycks medföra är en realitet som inte kan frånses. Saken 
kompliceras dessutom ytterligare av att FRBR-rapporten, på ett mycket 
förbryllande sätt, går vidare i behandlingen av uttrycket med vad som endast kan 
tolkas som en självmotsägelse. Direkt efter stycket där uttryckets avgränsning 
definieras, kan man läsa att 

[i] vilken grad man gör bibliografisk skillnad mellan olika uttryck för ett verk kommer i 
praktiken att bero dels på vilket slags verk det rör sig om och dels på vilka behov användarna 
kan antas ha.164 

Detta får anses vara en mycket underlig formulering: den innebär att rapporten 
direkt motsäger sig själv genom att först fastslå en strikt definition av entiteten 
uttryck för att sedan omedelbart tillstå att denna definition kan komma att frånses 
och istället överlåta den precisa definitionen till att fastslås genom praxis. Detta 
förfarande kan sägas gå rakt emot syftet med FRBR-rapporten: att underlätta 
utbyte av bibliografisk information. Visserligen är det inte rapportens uppgift att 
komma med rekommendationer för katalogiseringspraxis, men i detta fall handlar 
det egentligen inte om att styra någon sådan praxis utan snarare om att tillräckligt 
noggrant definiera de entiteter som ingår i FRBR-modellen. Den i rapporten 
förekommande formuleringen skulle möjligen kunna förstås utifrån en önskan 
från arbetsgruppens sida att tillåta en viss flexibilitet kring uttryckets plats i den 
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bibliografiska modellen och dess rent praktiska funktion i katalogen. Detta kan 
dock inte bestyrkas, och oavsett vilka resonemang som förts kring definitionen av 
entitetstypen uttryck så har den befintliga textens vaghet resulterat i vad som 
endast kan beskrivas som förvirring och osäkerhet, något som i sin tur har lett till 
att mycket energi har använts till att försöka nå konsensus kring hur uttrycket 
skall tolkas. Detta är också tveklöst en bidragande, om inte avgörande, orsak till 
det så kallade uttrycksproblemet som har kommit att uppta en stor del av 
utrymmet när FRBR diskuteras, något som reflekteras bland annat i det utrymme 
frågan fått denna uppsats. 

Vid första anblick kan denna dubbelhet i den ovanstående kritiken mot 
rapporten verka minst sagt paradoxal: hur kan definitionen av uttrycket vara för 
strikt och för diffus på samma gång? Vid närmare läsning av rapportens form-
uleringar står det dock klart att detta är två separata, om än närliggande, problem. 
För det första är uttrycket som koncept definierat på ett sätt som framstår som 
ovant och främmande för flertalet läsare, vilket leder till osäkerhet i hur begreppet 
skall förstås. Sedan är dessutom kriterierna för när det är motiverat att forma ett 
nytt uttryck för ett visst verk inte helt klara, det vill säga frågan om hur pass 
mycket en text (eller annat innehåll) får skilja sig från andra versioner av samma 
text och fortfarande kan ses som samma uttryck. Den nuvarande formuleringen 
med sitt dubbla budskap skulle i princip kunna innebära att en katalogisatör 
bedömer en viss text som tillhörande ett visst uttryck medan en annan skulle 
kunna se den som utgörande ett eget nytt uttryck, något som utan tvekan inte vore 
önskvärt. 

Fyller då uttrycket någon funktion? Undersökningar av flera olika 
implementeringsprojekt, liksom den kritik som har diskuterats tycks visa på att 
uttrycket försvårar arbetet med FRBR-modellen betydligt. Framför allt har många 
ställt sig frågande till just hur uttrycket skall urskiljas. Dessutom har uttryckets 
plats och funktion i den konceptuella modellen ifrågasatts då det för många 
kritiker inte tycks stå helt klart exakt vilken funktionalitet uttrycket medför för 
användaren.165 Flera forskare tar dock uttrycket i försvar och hävdar dess existens-
berättigande, både som konceptuell idé och som ett praktiskt verktyg för biblio-
grafisk kontroll. Patrick Le Boeuf skriver i introduktionen till Hype or CureAll om 
den kritik som riktas mot entitetstypens förekomst i modellen att 

...it is a frequently expressed opinion that the FRBR Expression entity is “problematic.” This 
always surprises me, because for me Expression is the most self-evident entry in FRBR, the 
closest approximation in words, together with Item and Object, to something real. It is much 
clearer to me than the puzzling Manifestation [...], or the ethereal Work.166 

                                                 
165 Se exempelvis O'Neill, 2002, s. 158. 
166 Le Boeuf, 2005a, s.7. 
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Vad Le Boeuf menar är kanske inte helt uppenbart: uttrycket är, som han ser det, 
väldigt konkret eftersom det utgörs av en faktiskt och definitiv text eller annan typ 
av upplevbar realitet. Ett uttryck har alltså en verklig form till skillnad från verket, 
även om det inte strikt taget har en fysisk existens i sig själv.167 Uttrycket, snarare 
än verket kan med detta perspektiv ses svara mot vad de flesta biblioteks-
användare har i åtanke när de söker exempelvis en roman utan att ha en särskild 
utgåva i åtanke. Verket har inget egentligt innehåll, och är därför mindre lämpad 
för detta eftersom man ofta har åtminstone en svag aning om vilken faktisk text 
man söker. Le Boeuf erkänner visserligen det tidigare nämnda problemet: att den i 
rapporten givna definitionen av uttryck kan tolkas på ett sådant sätt att varje för-
ändring av innehållet, oavsett hur liten, resulterar i ett nytt uttryck, något som i 
praktiken är opraktiskt då det försvårar sammanförandet av relevanta dokument, 
men menar att om detta skulle bli ett reellt problem skulle det egentliga felet ligga 
hos katalogisatörerna och deras övernitiska tillämpning av regler och riktlinjer: 

I think that the ”Expression problem” is not inherent to the FRBR model, but to our 
cataloging practice. [...] If we are inconsistent an illogical in our practice, the mirrored image 
of our practice cannot be consistent and logical.168 

Le Boeuf har onekligen en viktig poäng: hur väl FRBR-modellen fungerar 
kommer i slutändan att bero lika mycket på hur man väljer att använda den som 
på modellen i sig. Som jag uppfattar det missar eller undviker han dock samtidigt 
att inse vikten av klara och lättfattliga regler som kan tolkas konsekvent av ett 
stort antal sinsemellan oberoende individer, speciellt med tanke på att syftet med 
FRBR är att underlätta internationellt samarbete. Le Boeuf menar att andelen dok-
ument, företrädesvis monografier, som orsakar problem på grund av 
uttrycksproblemet skulle kunna minskas drastiskt genom en mer direkt tolkning 
av FRBR-modellen där man till större grad särskiljer mellan de olika komponent-
delar som utgör en viss publikation. Ett förord till en roman är, exempelvis, inte 
en egentlig förändring av romanens text och därmed orsakande ett nytt uttryck, 
utan istället ett helt separat verk som ingår i samma bärande objekt.169 Det finns 
uppgifter om att FRBR-arbetsgruppen under ett tidigt stadium av rapportens 
framtagning experimenterade med att införliva konceptet bärare (carrier) som en 
entitetstyp i modellen, det vill säga en entitetstyp som uteslutande motsvarade det 
fysiska objekt som var bärare av ett innehåll som utgjordes av ett uttryck. Detta 
återfinns inte i den slutgiltiga rapporten. Istället återspeglas en sammansatt 
publikations komplexa förhållande till de olika delar den innehåller genom 
manifestationsentiteten.170 En manifestation kan nämligen ha samband av typen 
                                                 
167 FRBR, s. 21. 
168 Le Boeuf, 2005a, s. 8. 
169 Le Boeuf, 2005a, s. 8. Kilner, 2005, s 94. 
170 Madison, 2005, s. 31. 
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gestaltas i/gestaltar med flera uttryck. Modellen tillåter alltså att en och samma 
manifestation gestaltar flera skilda uttryck av flera skilda verk. Dessutom används 
hel/delsamband för att beskriva sammansatta publikationer. Dessa kan antingen 
förekomma mellan två verkentiteter eller mellan två uttrycksentiteter, och kan 
vara av beroende eller fristående typ. Två entiteter kan alltså ha sambandet att den 
ena är en del av den andra. Detta innebär alltså att enskilda delar av en publi-
kation, som exempelvis ett avsnitt eller en serie illustrationer, kan katalogiseras 
som ett separat verk med ett samband till det verk det ingår i, och att uttryck för 
dessa verk gemensamt manifesteras i en manifestationsentitet, vilket beskrivs med 
sambandet gestaltas i. 

Figur 5: Exempel på FRBR-beskrivning av sammansatt manifestation 

Denna möjlighet tycks vara relativt förbisedd när uttrycksproblemet diskuteras 
och det är denna som Le Boeuf och Kilner framhåller som en potentiell lösning på 
problemet med differentierade uttryck, ett problem som alltså åtminstone delvis 
kan sägas vara sprunget ur befintlig katalogiseringspraktik snarare än FRBR-
modellen och uttrycksentiteten i sig. Med detta synsätt blir uttrycket ett stort steg 
framåt i bemötandet av de problem som dikotomin mellan bärare och innehåll (the 
carrier – content dichotomy) som länge varit ett omdebatterat ämne inom den 
dokumentorienterade katalogiseringen.171 Det återstår dock flera frågor kring 
denna användning av modellen och hur den kommer att fungera i praktiken, inte 
minst med tanke på den starka dokumentinriktade praxis som existerar i framför 
allt den angloamerikanska biblioteksvärlden.172 Hur kommer detta katalogiserings-

                                                 
171 Jonsson, Gunilla, 2002, "The Basis for a Record: in the light of Functional Requirements for 
Bibliographic Records", s. 45. 
172 Jonsson, Gunilla, 2002, s. 42. 
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förfarande där innehållet, istället för dokumentet som helhet sätts i fokus att 
påverka användandet av uniforma titlar och auktoritetsposter? Hur katalogiserar 
man en illustration eller liknande som saknar titel helt? Denna förändring av 
synen på uttryck och manifestationer är relativt omfattande då den bryter mot en 
stor del av tidigare praxis. Möjligen är det också på grund av detta som uttrycket 
har kommit att diskuteras så pass flitigt – förståelsen för hur uttrycket är tänkt att 
fungera kräver att man tar till sig ett nytt sätt att se på de bibliografiska enheter 
man arbetat med och hur dessa behandlas i katalogen. Det handlar inte enbart om 
nya sätt att beskriva gamla objekt, utan om en typ av omförhandling av vad dessa 
objekt står för, något som troligen inte är helt lätt att genomföra utan vidare när de 
synsätt man försöker ersätta är rotade i närmare hundra års praktiska erfarenheter. 
I AustLit utnyttjas FRBRs möjligheter att länka sammansatta manifestationer och 
verk med framgång, men denna databas har, som vi har sett tidigare i 
undersökningen, unika omständigheter när det gäller såväl tekniska 
förutsättningar som dess omfång och syfte.173 

Problemet med den bristande kompatibiliteten mellan gällande katalog-
iseringsstandarder såsom MARC och uttrycket kvarstår också, och med den 
förståelse av FRBR-modellen som Le Boeuf presenterar blir saker knappast 
lättare: urskiljandet av uttryck är problematisk, och ifall korrekt beskrivning av 
bibliografiska entiteter med FRBR dessutom kommer att kräva att olika delar av 
vad som tidigare uppfattas som en enhet bör behandlas och beskrivas som 
separata verk och uttryck kommer detta sannolikt att leda till ytterligare problem. 
Huruvida det är möjligt att forma separata verk- och uttrycksentiteter utifrån 
information i befintliga kataloger är osäkert då det troligtvis kommer att visa sig 
vara svårt att på automatiserad väg effektivt använda den information som 
förekommer i MARC-format. Denna information kan dessutom komma att visa 
sig vara otillräcklig grund för att skapa nya, självständiga entiteter. Anmärkningar 
om illustrationer och kommentarer, för att återanvända dessa flitigt utnyttjade 
exempel, är ofta relativt spartanskt utformade, och ibland även bristfälligt 
katalogiserade.174 Därtill förekommer en rad potentiella problem av mer teoretisk 
art som inte till fullo behandlas i FRBR-rapporten, exempelvis vad i ett dokument 
som skall uppfattas som ett självständigt verk. Separata texter, illustrationer eller 
andra typer av innehåll som klart kan avgränsas och har en identifierbar 
upphovsperson kommer troligtvis inte att erbjuda några bekymmer, men hur skall 
man tolka tillägg och kommentarer av upphovspersonen själv? Var går den 
precisa gränsen mellan vad som kan sägas vara ett nytt uttryck för ett verk och 
vad som bör ses som det ursprungliga uttrycket plus ett annat uttryck som är ett 
tillägg till detta? Dessa invändningar och exempel kan tyckas långsökta, men även 

                                                 
173 Kilner, 2005, s. 98 f. 
174 Se exempelvis Hegna, 2002, passim. 
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den mest osannolika situation kan eskalera och orsaka problem under längre tid. 
Med tanke på den mängd dokument som förekommer i det bibliografiska 
universumet är det dessutom möjligt att problem som upplevs som små kommer 
att orsaka stora bekymmer i det långa loppet. 

Som vi ser kan uttrycksproblemet i sig vara ett mindre problem än vad många 
tycks tro, även om den formulering kring hur nya uttryck skall identifieras som 
förekommer i FRBR-rapporten onekligen är problematisk. Lösningen på 
problemet kan också komma att ge upphov till nya problem när det gäller hur 
modellen skall tolkas och användas, något som dock endast tid och erfarenhet 
kommer att ge visshet om. 

När man diskuterar formuleringar av detta slag med avsikt att dra slutsatser 
om de idéer som beskrivs kan det vara användbart att, åtminstone till viss del, 
göra skillnad mellan det som beskrivs och beskrivningen av detsamma. Vid 
läsning av definitionerna av de olika entitetstyperna som förekommer i FRBR-
modellen är det lätt att fastna vid enstaka formuleringar som tycks vara 
motsägelsefulla eller tvivelaktiga och på grund av detta missa den större bilden. 
Genom de utdrag som givits ovan, och den diskussion som drivits kring dessa står 
det klart att texten i FRBR-rapporten lämnar en del frågor obesvarade, men detta 
behöver inte av nödvändighet innebära att modellen i sig är oanvändbar eller 
felaktig, utan kan istället helt enkelt vara en konsekvens av att denna modell 
beskrivs på ett bristfälligt sätt. Jag försöker inte på detta sätt försvara FRBR-
rapporten genom att ogiltigförklara kritiken mot den – en bristfällig beskrivning 
är ett nog så allvarligt problem – men jag anser däremot att det kan vara fruktbart 
att se problemet ur ett annat perspektiv. Frågan är hur långt man rimligen kan gå 
när det gäller att separera FRBR-modellen från FRBR-rapporten. Efter denna 
granskning av uttrycksproblemet finner jag det dock motiverat att ställa mig 
frågan huruvida rapporten lyckas i sitt pedagogiska uppdrag att förmedla idén 
med modellen till samtliga läsare på ett tillfredsställande sätt, och huruvida det 
inte är brister i denna förmedling som till största del ligger till grund för 
uttrycksproblemet, snarare än modellen i sig. 

Modellernas teoretiska grund 
Vid en direkt jämförelse av de olika teoretiska grunder som används av Svenonius 
respektive i FRBR-rapporten för att definiera de olika bibliografiska entiteterna 
står det klart att de har väldigt olika utgångspunkter. Svenonius operationella 
definition av entiteten verk lyder som följer: 

[A] work Wi can be defined as the set of all documents that are copies of (equivalent to) a 
particular document aw [...] or related to this individual by revision, update, abridgment, 
enlargement, or translation.175 

                                                 
175 Svenonius, 2000, s. 37. 
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I FRBR-rapporten, däremot, definieras ett verk helt enkelt som ”en avgränsad 
intellektuell eller konstnärlig skapelse. Verket är en abstrakt entitet [som] 
existerar endast i likheten mellan innehållet i [...] olika uttryck.”176 Skillnaden är 
alltså betydande: medan Svenonius setteoretiska utgångspunkt medför att verket i 
grunden är beroende av vissa likheter mellan enskilda dokument utgår FRBR 
konceptuella definition ifrån verket som abstrakt idé och fastlår sedan att denna 
idé återspeglas i olika uttryck och i förlängningen även manifestationer och 
exemplar. 

Svenonius, som här får representera en mer traditionell syn på katalogen, 
använder sig som sagt av ett dokumentbaserat eller om man så vill setteoretiskt 
synsätt i vilken verket och övriga entitetstyper ses som samlingar av enskilda 
dokument.177 Ett verk utgörs av samtliga dokument som besitter vissa egenskaper 
eller kvaliteter. Exakt vilka egenskaper dessa är beror sedan förstås på vilken typ 
av entitet det är: verket är till sin natur svårdefinierat, medan entiteter som 
editioner och undereditioner är mer lättdefinierade och utgörs av alla de dokument 
som har framställts utifrån samma förlaga av samma person eller institution.178 De 
exakta avgränsningarna är i detta fall mindre intressanta då poängen är att det 
utifrån detta synsätt är det enskilda dokumentet som utgör grunden för entiteterna, 
liksom för den bibliografiska modellen i stort. Svenonius talar om entiteterna som 
set av dokument, och dessas huvudsakliga uppgift är explicit att tjäna som 
hjälpmedel vid uppfyllandet av bibliotekskatalogens mål. Det faktum att hon utgår 
från de uppställda sammanförandesyftena när hon definierar de aktuella 
entitetstyperna bekräftar detta ytterligare. Denna syn på de bibliografiska 
entiteterna följer också den syn på katalogisering och den bibliografiska posten 
som länge varit förhärskande, speciellt inom den angloamerikanska 
biblioteksvärlden.179 

                                                 
176 FRBR, s. 19. 
177 Svenonius, 2000, s. 32. 
178 Svenonius, 2000, s. 43. 
179 Jonsson, Gunilla, 2002, s. 42. 
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Fig. 6: verkentiteten i en dokumentorienterad modell 

I FRBR-modellen, som i rapporten framställs som i första hand processorienterad 
är det däremot snarare det abstrakta verket som existerar i första hand och besitter 
kvaliteter, som sedan ärvs nedåt och återfinns i uttryck, manifestationer och 
exemplar. Utgångspunkten är alltså inte det enskilda dokumentet, utan istället 
verket i egenskap av att vara produkten av en skapande aktivitet. FRBR-modellen 
är innehållsmässigt inriktat, och grunder för katalogposten är således inte längre 
det enskilda dokumentet, utan istället det innehåll det bär. I förlängningen är detta 
på många sätt en schematisk beskrivning eller abstraktion av den skapelseprocess 
som gett upphov till detta innehåll. Det abstrakta verket kan således sägas vara 
den egentliga utgångspunkten för katalogen. 

Fig. 7: verkentiteten i en innehållsorienterad modell. 

Figurerna 6 och 7 är ett försök att schematiskt illustrera skillnaderna i modellernas 
synsätt med avseende på vari kärnan i det bibliografiska universumet som skall 
katalogiseras ligger. 

Att fokusera på de bibliografiska entiteternas natur på detta kan tyckas 
trivialt, men är enligt min mening av vikt om man önskar förstå hur traditionell 
katalogisering fungerar och framför allt hur FRBR-modellen skiljer sig från 
denna, och hur pass fundamental denna skillnad är. Idén om verk- eller 
innehållsorienterad katalogisering är förvisso inte ny, något som redogjordes för i 
inledningskapitlet. FRBR skiljer sig dock från tidigare försök med innehålls-
orienterad katalogisering på flera sätt. En av dessa är förstås den hierarkiska 
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strukturen som har potential att göra bibliotekskatalogen än mer verkorienterad 
till skillnad från tidigare ”platta” strukturer. 

Den viktigaste förutsättningen för FRBR-modellens potential som praktiskt 
verktyg, till skillnad från att vara enbart en teoretisk modell är utan tvekan den 
elektroniska miljö i vilken dagens katalogiseringsarbete sker. Fram tills dess att 
datorer började användas i större utsträckning för att hantera bibliotekens 
kataloger präglades katalogiseringsarbetet och katalogiseringsregler i mycket av 
de begränsningar som en fysisk kortkatalog, och ännu tidigare en tryckt katalog, 
innebar. Varje ytterligare uppslagsord och sökingång innebar fler katalogkort, och 
den information som kunde tillhandahållas begränsades av kortens storlek, och av 
den fysiska storleken på kortkatalogen som helhet. Katalogens uppbyggnad med 
enskilda kort som minsta enhet påverkade även synen på hur det bibliografiska 
universumet skulle representeras på dessa. Valet att låta varje post – varje kort – 
representera ett dokument eller en uppsättning identiska dokument (manifestation) 
var utifrån dessa förutsättningar och de mål då man hade för bibliotekskatalogen 
rimliga, och antagligen att föredra framför andra möjligheter som fanns. När kata-
logerna sedan datoriserades allt mer kom kartotekstrukturen i mycket att bevaras, 
till stor del på grund av att det använda MARC-formatet ursprungligen ut-
vecklades för att datorisera framställandet av tryckta katalogkort, och inte alls för 
att användas i datorbaserade kataloger.180 En elektronisk katalog är dock inte 
begränsad till att beskriva bibliografiska entiteter i enskilda poster. Det finns 
heller inga begränsningar vad gäller sökingångar, ämnesord och dylikt. Inte minst 
så möjliggör också en datorbaserad katalog att samband mellan olika poster 
och/eller entiteter kan klargöras och användas i mycket högre grad än i en 
kortkatalog. Det är dessa förändringar av katalogens förutsättningar som speglas i 
FRBR-modellen. De bibliografiska data som behövs för att uppfylla katalogens 
uppgifter är inte längre av nödvändighet begränsade till att organiseras i individ-
uella poster, utan kan istället ordnas efter helt andra principer och länkas samman 
allt efter användarens och katalogisatörens behov. 

Hur man väljer att definiera sin modell kan alltså ha större betydelse än vad 
som oftast antas: synen på entiterna tycks påverka hur den färdigimplementerade 
katalogen konstrueras. Dokumentcentrerade modeller bygger på en förståelse av 
de katalogiserade objekten som till stor del är en produkt av gamla katalogers 
begränsningar. En i huvudsak konceptuell modell kan till viss del vara bättre 
lämpad att utnyttja datoriseringens alla möjligheter, men riskerar å andra sidan att 
bli för teoretisk och svårförstådd för att kunna användas problemfritt. FRBR-
modellen kan alltså med fördel förstås som ett försök till omtolkning av synen på 
katalogiseringsobjekten och dessas plats i bibliotekskatalogen, något som med 

                                                 
180 Avram, 2003, passim. 
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stor sannolikhet är motiverat av en önskan att bättre utnyttja den potential som en 
datoriserad katalog har. 

I det sista kapitlet i denna undersökning skall jag sammanfatta vad som sagts 
och dra slutsatser kring FRBR, Svenonius modell och de implementeringar som 
undersökts för att söka besvara uppsatsens frågeställningar. 
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Slutanalys 

I detta kapitel ämnar jag tolka resultaten från undersökningen i det tidigare 
avsnittet och utifrån dessa försöka besvara de frågeställningar jag satte upp i 
uppsatsens inledningskapitel. 

FRBR i praktiken 

Hur förhåller sig olika FRBR-implementeringar till den teoretiska modellen? Hur väl 
fungerar FRBR-modellen i praktiken? 

Till att börja med går det att konstatera att FRBR-fältet präglas av påtaglig 
heterogenitet som genomsyrar allt från tolkningar av- och attityder till modellen 
till de olika implementeringsprojektens utförande och fokus på den forskning som 
bedrivs. En ganska stor del av utrymmet i denna uppsats har krävts för att reda ut, 
förklara och diskutera olika begrepp. Detta kan ses som symptomatiskt, då det har 
visat sig råda viss förvirring kring FRBR-rapporten, något som säkert är en orsak 
till att fältet blivit så pass diversifierat som det är. Genomgången av de olika valda 
implementeringsprojekten visar hur pass olika dessa kan vara, och även om ur-
valet av undersökta projekt i detta fall inte gör anspråk på att vara fullständigt 
representativt finns det ingen egentlig anledning att betvivla att motsvarande 
skillnader förekommer även bland andra implementeringar av modellen. Bristen 
på en enhetlig och allmänt accepterad överenskommelse om vad som mer precist 
menas med en ”FRBR-implementering” är ett ytterligare uttryck förr denna 
förvirring. 

Trots de stora skillnaderna mellan olika implementeringsprojekt är det möjligt 
att utifrån undersökningen av implementeringsprojekten observera olika tendenser 
som förekommer när det gäller användandet av FRBR-modellen. En sådan 
tendens är att FRBR-rapporten i många fall ses som en form av inspirationskälla 
där olika aspekter som exempelvis entitetshierarkin, författarentiteter eller 
sambandsmodellering lyfts ut och appliceras på en befintlig katalog. Synen på 
FRBR-modellen i dessa fall tycks vara som en uppsättning katalogfunktioner, och 
dess egenskaper som bibliografisk modell spelar en mindre framträdande roll. 
Som denna, såväl som en stor mängd tidigare undersökningar visar, är den van-
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ligaste av dessa FRBR-anpassningar användandet av entitetsset eller hierarkier, 
företrädesvis i form av sammanställande av verkset som i FictionFinder och till 
viss del även i Libris. Andra aspekter av modellen, som representationen av 
samband mellan olika entiteter, tycks inte vara lika spridda då de förekom endast i 
begränsad omfattning i AustLit, och knappt alls i de andra implementeringarna. 

Undersökningen som genomförts har varit begränsad till sin omfattning, men 
pekar mot att FRBR-modellen med framgång verkligen kan omsättas i praktiken. 
Framför allt är den sedan tidigare mycket omtalade AustLit ett tydligt exempel på 
en välfungerade FRBR-implementering, och den undersökning som nu 
genomförts har inte givit några anledningar att bestrida dess duglighet. Samtidigt 
framgår att graden av FRBR-användning skiftar betydligt beroende på olika 
faktorer. Först och främst tycks tekniska aspekter begränsa och styra hur FRBR-
modellen används, och föga förvånande har kompatibilitet med MARC-formatet 
en stor del i detta. Samtliga undersökta implementeringsprojekt utom ett (AustLit) 
arbetar med poster i MARC-format, och i flera fall är de explicit avsedda att 
försöka sammanföra dessa två standarder, som i fallet med OCLC:s verk-set-
algoritm och Library of Congress FRBR Display Tool. Dessa projekt kan också 
ses som försök att närma sig FRBR-modellen ur ett setteoretiskt perspektiv där 
den traditionella katalogposten fortfarande sätts i fokus. Som försökens resultat 
visar har detta endast delvis gjorts med framgång. FRBR-modellens framgång i 
praktiken beror alltså på långt fler faktorer än endast modellen i sig, men att den 
åtminstone under vissa förhållanden är både implementerbar och användbar finns 
det inga skäl att tvivla på. 

FRBR som modell 

Förekommer det några problem med FRBR-modellen på ett teoretisk plan, är modellen 
”sund”? Om problem förekommer, vad beror dessa på? 

Det har redan åtskilliga gånger påpekats att en teoretisk modell som FRBR inte 
kan sägas vara rätt eller felaktig utan endast kan bedömas utifrån hur väl den 
beskriver det den är avsedd att beskriva och hur användbar den visar sig vara. 
Med detta som utgångspunkt: finns det några aspekter av FRBR som kan 
kritiseras? 

Uttrycksproblemet har varit ett av FRBR-modellens stora stötestenar. Ut-
trycket har kritiserats för att vara alltför abstrakt, för strikt definierat och för att 
inte tillföra någon väsentlig funktionalitet. Ifall man tar FRBRs innehållsinriktade 
grundprinciper i beaktande så framkommer dock, som undersökningen har visat, 
att uttrycket är en produkt av FRBR-modellens syn på katalogen som innehålls-
inriktad. Åtminstone en del av den kritik som riktats mot denna entitetstyp beror 
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på misstolkningar som gjorts utifrån en dokument- eller manifestationscentrerad 
utgångspunkt och därför inte kan sägas vara helt och hållet rättfärdigad. Nyckeln 
till problemet ligger i manifestationen och dess dubbla funktion: dels kan den ses 
som en relativt okomplicerad representation av ett verk i fysik form, men den kan 
också tack vare att den kan manifestera flera olika uttryck samtidigt fylla en 
funktion som bärare av ett intellektuellt innehåll. För att göra FRBR-modellen 
rättvisa bör man alltså försöka tolka och använda modellen ur ett innehållsinriktat 
perspektiv där den traditionella katalogposten på editionsnivå bryts upp och varje 
ingående del representeras som ett eget uttryck ingående i den aktuella man-
ifestationen. Att denna tolkning av modellen inte har kommunicerats till samtliga 
mottagare på ett tillfredsställande sätt vittnar det senaste decenniets livliga debatt 
kring FRBR om. Huruvida denna oförståelse sedan beror på tvetydigheter i 
beskrivningen av modellen, ett pedagogiskt misslyckande från studiegruppens 
sida, svårigheter i biblioteksvärden att ta till sig de nya idéerna eller en kom-
bination av alla dessa är en fråga som denna undersökning inte har möjlighet att 
besvara. 

FRBR som paradigm? 

Hur förhåller sig FRBR-modellen till Svenonius bibliografiska modell? Finns det några stora 
skillnader, och hur skall dessa i så fall förstås? 

Undersökningen visar hur FRBR-modellen skiljer sig ifrån vad jag har valt att se 
som traditionella bibliografiska modeller på flera punkter. Viktigast bland – eller 
möjligen ett resultat av – dessa skillnader är att FRBR-modellen bygger på en 
annan syn på det bibliografiska universumet än tidigare modeller gör. Medan 
Svenonius modell bygger på setteori och har det enskilda dokumentet som grund 
är FRBR-modellen konceptuellt definierad och bygger till största del på proces-
steoretiska premisser. Samtidigt har undersökningen visat hur de båda model-
lernas entitetstyper i stor utsträckning motsvarar varandra, något som knappast är 
en slump då de till största del är utformade för att bemöta samma användarkrav. 
Det faktum att Svenonius agerat som konsult för FRBR-studiegruppen under 
utarbetandet av rapporten ger anledning att misstänka dennes modell till viss del 
är tänkt att erbjuda en alternativ teoretisk tolkning av de I FRBR-rapporten 
presenterade entitetstyperna. 

Valet av definitioner är inte ett ödesval, utan är tvärtom flexibelt och det 
anses vara fullt möjligt att växla mellan olika teoretiska utgångspunkter utan 
några egentliga problem.181 Resultaten från undersökningen tyder dock på att den 
                                                 
181 Svenonius, 2000, s. 34. Carlyle, 2006, s. 268–271. 
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teori som används för att skapa den beskrivande modellen har en inte obetydlig 
betydelse för hur modellen uppfattas och kommer att användas. Detta kan tyckas 
motsägelsefullt, men man får inte glömma att teorin bakom modellen precis som 
modellen i sig handlar om ett synsätt, ett perspektiv ur vilket såväl katalogen som 
de objekt den beskriver betraktas. I första hand handlar teori om att ett tillväga-
gångssätt att beskriva en företeelse, men hur denna företeelse – biblioteks-
katalogen – beskrivs och upplevs påverkar även hur man sedan arbetar med den i 
praktiken. På så sätt kan en konceptuellt definierad modell i jämförelse med andra 
modeller bidra till att det bibliografiska universumet och bibliotekskatalogen kan 
åskådliggöras på ett nytt sätt och därmed ge nya infallsvinklar och perspektiv på 
hur en katalog kan fungera. En sådan skillnad, där olika perspektiv resulterar i 
olika praktik, är de olika modellernas syn på vad som utgör grunder för den 
bibliografiska posten. Medan både Svenonius modell och FRBR-modellens def-
initioner av olika entitetstyper är tämligen lika förekommer stora skillnader i hur 
dessa implicit antas fungera. Svenonius operationellt definierade setteoretiska 
modell sätter de enskilda dokumenten i centrum och låter dessa utgöra grunder för 
modellen. FRBR-modellen visade sig däremot vara betydligt mer inriktad på 
verket och det innehåll som bärs av dokumenten. Modellens processinriktning 
innebär att den entitetshierarki som har varit så omdiskuterad inte bara är en 
stegvis rörelse från det abstrakta till det konkreta, utan också en slags förenklad 
skildring av en skapelseprocess där den abstrakta idén kommer först för att sedan 
gradvis bli alltmer konkret och slutligen få fysisk form. Dokumentet är i detta fall 
den slutgiltiga produkten av denna process snarare än den byggsten som andra 
entitetstyper vilar på, och får därför en tillbakaskjuten roll i jämförelse med en 
setteoretisk modell. Grundpelaren i FRBR-modellen är istället verkens idémässiga 
innehåll, som vi ser i definitionen av såväl verket i sig som i uttrycksentiteten. 

Om det nu är så att FRBR-modellen är innehållsorienterad och process-
teoretisk är det rimligt att ställa frågan hur detta kommer sig och vilka 
konsekvenser det kan tänkas få. Själva utvecklingen kan antagligen till viss del 
ses som en logisk fortsättning på den utveckling som bibliotekskatalogen ständigt 
befinner sig i. I inledningskapitlet beskrevs hur litterära enheter (verk) har använts 
och hur de allt mer har kommit att dominera över bibliografiska enheter 
(exemplar) i katalogiseringsregler och kataloger. Det individuella dokumentet har 
dock alltjämt varit utgångspunkten för katalogiseringsverksamheten när detta 
skall beskrivas, även om det då i egentlig mening har fått fungera som represen-
terande för alla dokument med samma ursprung, ett så kallat emblematiskt 
dokument (manifestation). Katalogerna har sedan byggts upp kring denna 
beskrivning, och har på grund av detta varit orienterade mot beskrivning på 
dokuments- eller editions- (manifestations) nivå. I och med FRBR-rapporten kan 
man dock som jag uppfattar det se hur synen på katalogen, och dokumentets och 
verkets plats i denna förändras ytterligare: det enskilda dokumentet tar ytterligare 
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ett steg bakåt i beskrivningen och verket hamnar istället i fokus. FRBR visar en 
tydlig tendens till att vilja införa en mer övergripande katalogisering där olika 
enskilda dokument eller editioner tar mindre plats. En anledning till detta kan 
mycket väl tänkas vara den alltjämt växande uppsättningen medietyper som 
förväntas ingå i bibliotekskatalogen och bibliotekens strävan att försöka inkludera 
dessa. Ett ökande antal bärarformer kan också tänkas medföra ett på sikt minskat 
fokus på det fysiska dokumentet och att större vikt läggs vid dess innehåll. Man 
får inte heller glömma att den tekniska utvecklingen har förändrat 
förutsättningarna för katalogen och att man därför kan motivera en annan 
funktionalitet än tidigare. Att söka finna de egentliga skälen till att FRBR-
modellen ser ut som den gör ligger egentligen utanför denna uppsats ramar, men 
oavsett vilka dessa är står det klart att FRBR-modellen trots många likheter med 
Svenonius modell uppvisar en annan grundsyn på det bibliografiska universumet 
och att dessa olikheter speglas i ett annat sätt att definiera de i modellen ingående 
entiteterna. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det tio år efter dess publicering ännu 
stormar kring FRBR-rapporten. Denna uppsats har endast undersökt ett fåtal 
implementeringsprojekt, men till och med i detta begränsade urval syns en stor 
variation när det gäller olika tolkningar av FRBR-modellen. Olika aktörer har valt 
olika tolkningar och fokuserar på olika aspekter av modellen, vilket medför att de 
olika projekten kan se ut och fungera väldigt olika. Samtidigt som de skiljer sig åt 
visar implementeringarna hur FRBR-isering av bibliotekskataloger är både 
möjligt och användbart. Paradexemplet AustLit visar att en (nästan) fullfjädrad 
FRBR-anpassning kan tillföra mycket vad gäller användarvänlighet och 
möjligheter till ett berikande av den traditionella katalogen med ytterligare 
funktioner. Även delvisa implementeringar som Libris visar på hur modellen kan 
användas som inspirationskälla för att förbättra en befintlig katalog. Modellen är 
med andra ord implementerbar, men den är också en omkontextualisering av det 
bibliografiska arbetet och en beskrivning av det område som katalogisatörer rör 
sig i. Hur den kan eller skall användas är egentligen inte rapportens sak att avgöra, 
utan är istället något som det är upp till oss användare att besluta om. Som Patrick 
Le Boeuf skriver i inledningen till antologin Hype or Cure-All: ”All in all, FRBR 
is neither hype nor a cure-all; it is just a helpful tool.”182 

                                                 
182 Le Boeuf, 2005(a), s. 10. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den teoretiska modell som presenteras i 
FRBR-rapporten: dels utifrån hur pass framgångsrikt den har implementerats i 
praktiken, dels utifrån en jämförelse med den bibliografiska teori som läggs fram 
av Elaine Svenonius i dennes bok The Intellectual Foundation of Information 
Organization. Fokus ligger på de bibliografiska entiteterna och hur dessa 
definieras och används. Tre implementeringsprojekt väljs tentativt för under-
sökningen av FRBR i praktiken, dessa är den australiensiska nationalbiblio-
grafiska databasen AustLit, den svenska samkatalogen för forskningsbibliotek, 
Libris, samt OCLC:s prototypkatalog för skönlitteratur, FictionFinder. Efter de 
inledande målbeskrivningarna presenteras en kort historik av fältet bibliografisk 
kontroll för att förklara och ge bakgrund till vissa nyckelbegrepp. Efter detta 
presenteras FRBR-rapporten och dess modell relativt utförligt, då förståelse för 
denna är nödvändig för den vidare diskussionen. 

Huvudundersökningens första del diskuterar svårigheterna med 
implementeringsbegreppet och konstaterar att det inte finns någon allmänt 
antagen definition av vad en FRBR-implementering är. FRBR-modellens 
förhållande till MARC-formatet diskuteras då detta är ett av de större 
forskningsområdena inom ämnet. I detta avsnitt presenteras även de valda 
implementeringprojekten i större detalj utifrån såväl katalogerna i sig som 
relaterade designdokument för att kunna beskriva och analysera de olika 
”tolkningarna” av FRBR-modellen som gjorts i de olika fallen. Denna 
undersökning visar på hur olika FRBR-implementeringar kan variera kraftigt i 
fråga om utförande, gränssnitt och funktionalitet, något som delvis kan antas bero 
på de olika tekniska och ekonomiska förutsättningar de olika projekten har, men 
även på hur den teoretiska modellen tolkas och används. 

Nästföljande avsnitt presenterar Svenonius olika entitetstyper och jämför 
dessa med de som förekommer i FRBR-modellen. Det visar sig att entiteterna i de 
flesta fall motsvarar varandra tämligen bra, men att de underliggande teoretiska 
grunderna för de båda modellerna skiljer sig åt en hel del: medan Svenonius 
entiteter definieras operationellt och setteoretiskt, det vill säga entiteter ses i första 
hand som sammansatta av dokument med vissa gemensamma egenskaper, är 
FRBR-modellen konceptuell till sin natur och har en mer processteoretisk 
inriktning där entitetstyperna ses som steg i en skapande process som rör sig från 
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det abstrakta till det konkreta. Denna skillnad kan mycket väl komma att påverka 
hur kataloger byggs upp och hur katalogiseringsarbetet kommer att gå till i 
framtiden, även om det i dagsläget är för tidigt att säga något bestämt. 
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Förkortningar och ordlista 

CDNL – Conference of Directors of National Libraries – Internationellt 
samarbetsorgan för natinalbibliotek. 

Collocation – Ung. ”klustring”, ”sammanförande.” sammanförande av dokument, 
eller poster som representerar dokument efter vissa kriterier. Man kan 
exempelvis tala som att sammanföra alla verk av en viss författare, om ett 
visst ämne, alla utgåvor av ett visst verk, etc. 

Entitet – Term inom entitets-sambandsanalys (ER). En entitet är ett specifik, 
bestämt objekt i en ER-modell. En entitetstyp är en kategori som används för 
att särskilja entiteter. Haruki Murakami till exempel är en entitet av typen 
upphovsperson. 

ER – Entity-Relationship model, Entitets-sambandsmodell. En modell för 
dataanalys där man identifierar de objekt som denna data representerar och 
vilka samband som existerar mellan dessa. Denna modell används i den 
konceptuella modell av det bibliografiska universumet som presenteras i 
FRBR-modellen. 

Exemplar (entitet) – En av de entitetstyper som förekommer i FRBR-modellen. 
En exemplarsentitet representerar som namnet antyder ett enskilt dokument, 
och är den sista entitetstypen i FRBR-hierarkin.  

FRBR – Functional Requirements for Bibliographic Records. Rapport 
ursprungligen publicerad av IFLA 1998 i vilken ett ER-modell över den data 
som bör ingå i en bibliografisk post presenteras. Modellen innefattar bland 
annat en hierarkisk struktur av entiteter som representerar ett dokument från 
abstrakt idé till ett konkret, enskilt exemplar, liksom entiteter som 
representerar personer och ämnen. Modellen innehåller även olika typer av 
samband som kan förekomma mellan entiteter. Akronymen FRBR kan alltså 
syfta dels på själva rapporten, och dels den ER-modell som ingår i denna. 

IFLA – the International Federation of Library Associations and institutions. 
Internationellt samarbetsorgan för biblioteks- och informationsfrågor. Arbetar 
med internationella frågor inom bland annat katalogisering och har publicerat 
ett flertal rekommendationer och riktlinjer inom ämnet, bland annat FRBR-
rapporten. 

Manifestation (entitet) – En av de entitetstyper som förekommer i FRBR-
modellen. En manifestationsentitet representerar en viss fysisk realisation av 
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ett uttryck, som exempelvis en viss utgåva av ett verk, och exemplifieras av 
en exemplarentitet. 

MARC – MAchine-Readable Cataloging . Format för formatering av katalogdata 
i datorbaserade kataloger. Ursprungligen utvecklad på 1960-talet för att 
underlätta framställandet av tryckta katalogkort, med sedan lång tid tillbaka 
även standardformat för datorkataloger. 

OCLC Online Computer Library Center – Forskningsinstitut inriktat på frågor 
som rör datoriserade bibliotekssystem 
OPAC Online Public Access Catalog – En katalog som lagas, läses och används 

med hjälp av datorer. Eller datorterminaler 
Post, katalogpost – Traditionellt sett är en katalogpost den delen av en katalog 

som motsvarar ett visst dokument, eller flera identiska exemplar av ett 
dokument. I FRBR-sammanhang är det dock inte lika klart vad som faktiskt 
utgör en enskild post då den hierarkiska strukturen luckrar upp begreppet 
något. 

Relation – En term som i FRBR-rapportens svenska utgåva används istället för 
den mer etablerade termen samband. 

Samband – Term inom entitets-sambandsanalys. Syftar på de förhållanden som 
råder mellan olika entiteter (objekt) som exempelvis ägande eller 
upphovsansvar. Samband syftar på ett faktiskt existerande samband mellan 
två konkreta entieter medan sambandstyp syftar på en viss sorts samband. Ett 
samband kan existera mellan två verkentiteter, och kan till exempel vara av 
typen komplement eller omarbetning. 

Uttryck (entitet) – En av de entitetstyper som förekommer i FRBR-modellen. Ett 
uttryck är en bestämd form av ett verk, som en viss bestämd version av en 
text eller dylikt. Ett uttryck har ett definitivt innehåll, till skillnad från verket, 
men saknar däremot fortfarande fysisk form. När ett uttryck får fysisk for 
utgör detta en manifestation av uttrycket. 

Verk (entitet) – Verkentiteten är den högsta entitetstypen i FRBR-hierarkin. Ett 
verk är en abstrakt företeelse utan egen fysisk existens. En exakt definition av 
vad ett verk är finns egentligen inte, men det kan förstås som idén om en 
konstnärlig eller intellektuell produkt, men utan fast form. När man talar om 
en viss roman utan att syfta på en viss utgåva eller tryckning kan man säga att 
man talar om ett verk. 

Set – I denna uppsats menas med set en uppsättning enskilda dokument som 
tillsammans utgör en större enhet, en entitet. Alla dokument med en viss 
upphovsman utgör dennes författatset, alla exemplar av en viss roman utgör 
ett verkset, etc. 

XML eXtensible Markup Language – Formatteringsstandard för elektroniska 
dokument i vilket ”taggar” används för att tilldela metadata till delarna i 
dokumentet. 
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