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Inledning

I mars 2012 tillkännagav Library of Congress sitt beslut att implementera den nya 
katalogiseringsstandarden Resource Description and Access (RDA) från 31 mars 
2013. Även nationalbiblioteken i Storbritannien, Kanada, Australien och Tyskland 
planerar en övergång under 2013.1 I Sverige har Kungliga bibliotekets nationella 
referensgrupp och Riksbibliotekarien fattat  ett  principbeslut  om att  gå över till 
RDA, men någon tidsplan finns ännu inte.2

RDA är det katalogiseringsregelverk som ersätter den andra upplagan av Ang-
lo-American Cataloguing Rules (AACR2), översatt till svenska som Katalogise-
ringsregler för svenska bibliotek.  Till skillnad från sin föregångare bygger RDA 
på den teoretiska begreppsmodell över det bibliografiska universumet som tagits 
fram av International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
och som presenteras i rapporten  Functional Requirements for Bibliographic Re-
cords (FRBR, 1998).3 Denna begreppsmodell är en så kallad entity-relationship-
modell (ER-modell), vilket är en typ av modell där en del av verkligheten beskrivs 
i form av entiteter, relationer och attribut.4

I FRBR-modellen representeras de resurser som beskrivs i bibliografiska pos-
ter av fyra entiteter:  verk,  uttryck,  manifestation och exemplar (”work”, ”expres-
sion”, ”manifestation”, ”item”). Dessa entiteter motsvarar olika nivåer eller aspek-
ter hos dessa resurser, från den mest abstrakta (verket – produkten som intellektu-
ell eller konstnärlig skapelse) till den mest konkreta (exemplaret – den bok, dvd-
film etc. som jag håller i min hand).5 RDA lägger stor vikt vid att identifiera rela-
tioner mellan dessa olika bibliografiska entiteter och avsikten är att inte bara före-
komsten av samband ska kunna anges, utan att dessa även ska kunna preciseras 
mycket exakt. För detta ändamål finns i RDA tre hittills utarbetade appendix med 

1 Library of Congress' webbplats > Cataloging Services > Information and Resources in Preparation for RDA 
> News > 3/2/12: Target Date for Implementing RDA Announced to Library of Congress staff and other af-
fected communities.
2 Kungliga bibliotekets webbplats > Bibliotekssamverkan > Metadata > RDA. Nationella referensgruppen är 
en remissinstans och ett rådgivande organ i strategiska biblioteksfrågor med representanter från alla svenska  
bibliotekstyper. Se Kungliga bibliotekets webbplats > Bibliotekssamverkan > Inflytandestruktur > KB:s na -
tionella referensgrupp.
3 Oliver, C. (2010), Introducing RDA, s. 13 f.
4 Se t.ex. Maxwell, R.L. (2008), FRBR, s. 7 f.
5 IFLA Study Group [...] (2009), Functional Requirements for Bibliographic Records, s. 13. De svenska över-
sättningarna av begreppen är hämtade från IFLA Study Group [...] (2006), Funktionella krav på bibliografis-
ka poster, passim.
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så kallade ”relationship designators” (”relationsbeteckningar”), vilket är kontrolle-
rade vokabulärer som listar olika typer av relationer som kan anges mellan två en-
titeter.6 Som Chris Oliver påpekar i Introducing RDA (2010) beskriver dessa kon-
trollerade vokabulärer relationer som även tidigare ofta noterats i katalogposter. 
Om denna information  emellertid  anges med hjälp av relationsbeteckningarnas 
kontrollerade terminologi kommer den att kunna hanteras av datorn på ett sätt som 
tidigare inte varit möjligt:

The RDA relationship designators record the data in discrete, identified elements. The desig-
nators make the relationship visible and identify the relationship precisely; use of the designa-
tors means that the data is found in a consistent and identifiable location and can be used in 
automated processes for data navigation and display.7

Medan till exempel anmärkningar i en post måste tolkas av en mänsklig läsare är 
den information som anges genom relationsbeteckningarna maskinellt läsbar och 
kan följdaktligen användas för att på olika sätt automatiskt sammanföra poster, na-
vigera mellan dem etc.

Ett av dessa appendix står i centrum för denna uppsats, nämligen Appendix J, 
vilket har rubriken ”Relationship Designators: Relationships Between Works, Ex-
pressions, Manifestations, and Items”. Med hjälp av relationsbeteckningarna i det-
ta appendix kan en mängd olika relationer mellan verk, uttryck, manifestationer 
och exemplar anges, alltifrån mycket påtagliga helhet-del-relationer som att en no-
vell ingår i en novellsamling till mindre handfasta samband som att ett verk imite-
rar ett annat verks stil eller innehåll (se bilaga).

Möjligheten att på ett mycket ingående sätt ange och maskinellt hantera såda-
na relationer väckte mitt intresse eftersom jag har en bakgrund som forskare i litte-
raturvetenskap. Undersökningar av olika slags relationer mellan texter är en viktig 
del av litteraturvetenskapen, inom vilken man bland annat intresserar sig för hur 
texter påverkats av eller anspelar på andra texter. Att på ett formaliserat sätt kunna 
beskriva samband mellan  resurser  i  en katalogdatabas  framstod  därför  som en 
mycket intressant ambition. Samtidigt tycktes det emellertid vara ett stort avstånd 
från de detaljerade analyser genom vilka litteraturvetenskapliga forskare under-
söker sådana samband till  de entydiga relationsbeteckningarna i RDA. Hur den 
biblioteks-  och  informationsvetenskapliga  forskningen  och  det  nya  katalogise-
ringsregelverket hanterar detta avstånd mellan en komplex, mångtydig verklighet 
och de exakta avgränsningar och otvetydigt angivna samband som en maskinellt 
hanterbar representation kräver är ämnet för denna undersökning.

6 Oliver, C. (2010), Introducing RDA, s. 34 & 67. Översättningen ”relationsbeteckningar” är hämtad från Ka-
talogisatörens verktygslåda > Libris Formathandbok > Bibliografiska formatet > 700–75X.
7 Oliver, C. (2010), Introducing RDA, s. 68.
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Syfte, frågeställningar och disposition
Syftet med denna uppsats är att undersöka den teoretiska bakgrunden till och ut-
formningen av det system för angivande av relationer mellan verk, uttryck, mani-
festationer och  exemplar som utgörs av RDA:s  kapitel  24–28 och Appendix J. 
Denna typ av relationsangivelser tillhör inte RDA:s så kallade ”core elements” 
(RDA 24.3), dvs. de ingår inte i den minimiuppsättning av element som är nöd-
vändiga för att kunna uppfylla grundläggande användarkrav.8 I RDA läggs emel-
lertid stor vikt vid relationer och systemet med relationsangivelser är naturligtvis 
utformat för att användas, varför det torde kunna säga en hel del om hur utvecklar-
na ser på katalogiseringens funktioner och möjligheter. Hade syftet bara varit att 
göra det möjligt att i katalogen återfinna resurser som på något sätt är relaterade 
hade en mindre finkorning lösning varit tillräcklig. Avsikten tycks dock vara att 
man ska kunna ange mycket nyanserade distinktioner mellan olika slags relationer 
på ett sätt som om det tillämpas fullt ut skulle resultera i en utförlig analys av de 
katalogiserade resurserna. För att belysa detta problemområde diskuteras i uppsat-
sen följande frågeställningar:

1. Hur har bibliografiska relationer studerats inom den biblioteks- och informa-
tionsvetenskapliga forskningen? Hur har begrepp och kategorier teoretiserats 
och definierats och vilken grund ger denna forskning för hantering av biblio-
grafiska relationer i praktiskt katalogiseringsarbete?

2. Hur är RDA:s system med relationsbeteckningar för relationer mellan verk, ut-
tryck, manifestationer och exemplar utformat? Vilka typer av relationer be-
skriver systemet och vad finns det för teoretiska och praktiska problem med 
dess utformning?

I återstoden av denna inledning ges först en presentation av FRBR-modellen och 
RDA. Efter denna bakgrundsteckning följer en översikt över tidigare forskning om 
RDA  och en redogörelse för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Därefter be-
skrivs undersökningens metodiska tillvägagångssätt och avgränsningar.

Undersökningsdelen  är  disponerad  utifrån  de  två  första  frågeställningarna. 
Den första frågeställningen kretsar kring teoretiska frågor om bibliografiska rela-
tioner. Här analyseras och jämförs arbeten av de två mest tongivande forskare som 
studerat  bibliografiska  relationer:  Barbara  B.  Tillett  och  Richard  P.  Smiraglia. 
Därefter diskuteras den andra frågeställningen om systemets utformning och dess 
teoretiska och praktiska problem. Slutligen vidgas perspektivet i slutdiskussionen 
i vilken undersökningens resultat rekapituleras och ställs i relation till de teoretis-
ka utgångspunkterna samtidigt som några övergripande iakttagelser görs om för-

8 Om ”core elements”, se Oliver, C. (2010), Introducing RDA, s. 61.
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hållandet mellan den komplexa verkligheten och en maskinellt hanterbar represen-
tation av densamma.

Bakgrund

Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)
IFLA:s rapport  Functional Requirements for Bibliographic Records publicerades 
1998  och  har  fått  mycket  stort  genomslag  inom biblioteksvärlden,  något  som 
bland annat är påtagligt i form av den omfattande litteratur den givit upphov till. 9 
Sedan dess har den så kallade FRBR-familjen utökats med ytterligare två rappor-
ter som behandlar auktoritetsdata respektive ämnesrepresentation: Functional Re-
quirements for Authority Data (FRAD, 2009) och  Functional Requirements for  
Subject Authority Data (FRSAD, 2011).10 Det arbete som resulterade i FRBR-rap-
porten går tillbaka till början av 1990-talet och ett av de centrala målen var att un-
derlätta  internationellt  utbyte av bibliografisk information genom att  identifiera 
kärnelement i den bibliografiska beskrivningen och rekommendera en grundnivå 
för nationalbibliografiska poster. För detta ändamål skulle studien också utveckla 
ett ramverk som identifierade vilka entiteter i det bibliografiska universumet som 
användarna har intresse av och vilka relationer dessa har till varandra.11 Det är det-
ta ramverk, i form av en begreppsmodell, som idag blivit synonymt med FRBR, 
medan  rapportens  rekommenderade  grundnivå  för  nationalbibliografiska  poster 
fått betydligt mindre uppmärksamhet.

Som tidigare nämndes är FRBR-modellen en så kallad ER-modell som repre-
senterar verkligheten i form av entiteter, relationer och attribut. En entitet är en 
konkret eller abstrakt företeelse, till exempel en person, en händelse eller ett be-
grepp. Mellan entiteterna kan det finnas relationer, till exempel kan en person vara 
författare till ett verk. Attribut, slutligen, är egenskaper som entiteterna kan ha, ex-
empelvis kan entiten person ha attributen namn och födelseår.12 

I FRBR-modellen identifieras tre grupper av entiteter i det bibliografiska uni-
versumet. Den mest centrala är grupp 1 som innehåller de fyra tidigare nämnda 
entiteterna verk, uttryck, manifestation och exemplar. De båda första representerar 
innehållsliga aspekter hos en resurs medan de båda senare representerar dess fysis-
ka form. Verk definieras som ”a distinct intellectual or artistic creation” och är en 

9 Om den stora betydelse rapporten fått, se t.ex. Miriam Säfströms förord till den svenska översättningen: Säf-
ström, M. (2006), ”Förord till den svenska upplagan”, s. 4. En bibliografi över FRBR-relaterad litteratur finns 
tillgänglig på IFLA:s webbplats men har inte uppdaterats sedan 2009. Se FRBR Review Group (2009), FRBR 
Bibliography.
1 0 IFLA Working Group [...] (2009), Functional Requirements for Authority Data; IFLA Working Group [...] 
(2011), Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD).
1 1 Maxwell, R.L. (2008), FRBR, s. 2 f.
1 2 Maxwell, R.L. (2008), FRBR, s. 7 f.

10



abstrakt entitet som inte har någon materiell existens. Verket förverkligas i olika 
uttryck men utgör i sig självt endast likheten mellan de olika uttryckens innehåll. 
Uttryck definieras som ”the intellectual or artistic realization of a work in the form 
of alpha-numeric, musical, or choreographic notation, sound, image, object, move-
ment, etc., or any combination of such forms” och är den särskilda form ett verk 
får när det förverkligas. Ett uttryck kan till exempel bestå av den specifika följd av 
bokstäver och andra tecken som utgör en text eller de noter som är ett sätt att för-
verkliga ett musikaliskt verk. Manifestation definieras som ”the physical embodi-
ment of an  expression of a  work” och består av alla materiella objekt som har 
samma intellektuella innehåll och samma fysiska form. En manifestation kan till 
exempel bestå av första utgåvan av en roman eller en viss dvd-utgåva av en film. 
Exemplar, slutligen, definieras som ”a single exemplar of a manifestation” och är 
en helt konkret entitet, vanligen ett enskilt fysiskt objekt.13

Mellan dessa fyra entiteter finns de grundläggande relationer som ingår i själ-
va definitionerna av entiteterna: ett verk ”förverkligas i” ett eller flera uttryck, som 
”gestaltas i” en eller flera manifestationer, vilka ”representeras av” ett eller flera 
exemplar. Dessa hierarkiska relationer, som visas i nedanstående figur, kallas i så-
väl FRBR som RDA ”primary relationships” och benämns även i denna uppsats 
”primära relationer”. En av huvudpoängerna med dessa primära relationer är att de 
gör det möjligt att sammanföra alla uttryck för samma verk, alla manifestationer 
av samma uttryck etc. så att en användare lätt kan finna dessa.14

Figur 1: Primära relationer i FRBR-modellen

Källa: IFLA Study Group [...]  (2009), Functional Requirements for Bibliographic Records, s. 14,  
figur 3.1.

©  1998  International  Federation  of  Library  Associations  and  Institutions,  The  Hague  and  
K.G. Saur Verlag, München, with kind permission from International Federation of Library Asso-
ciations and Institutions.
1 3 IFLA Study Group [...] (2009),  Functional Requirements for Bibliographic Records, s. 13, 17, 19, 21 & 
24, citaten från s. 13, 19, 21 respektive 24.
1 4 IFLA Study Group [...]  (2009),  Functional  Requirements  for  Bibliographic  Records,  s. 13 f.  & 57 ff., 
svenska översättningar från IFLA Study Group [...] (2006), Funktionella krav på bibliografiska poster, s. 15; 
Oliver, C. (2010), Introducing RDA, t.ex. s. 13.
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Utöver entiteterna i grupp 1 definieras i FRBR-modellen två ytterligare grupper av 
entiteter. I grupp 2 finns entiteterna person, institution och familj, som kan ha nå-
gon form av ansvar för entiteterna i grupp 1, till exempel som upphov eller ägare. 
I grupp 3 finns slutligen entiteter som kan utgöra ämne för ett verk: koncept, ob-
jekt, händelse och plats. Även entiteterna i grupp 1 och 2 kan utgöra ämnen för ett 
verk, eftersom ett verk kan handla om till exempel ett annat verk eller en person. 15 

För samtliga entiteter i modellen definieras dessutom vilka attribut de kan ha.16

I FRBR-modellen identifieras också olika typer av relationer som, utöver de 
primära relationerna mellan grupp 1-entiteterna, kan finnas mellan de olika entite-
terna. Mellan en grupp 1- och en grupp 2-entitet kan det finnas någon form av an-
svarsrelation (till exempel mellan ett verk och dess upphovsman) och det kan fin-
nas en ämnesrelation mellan ett verk och samtliga entiteter ur grupp 1, 2 och 3. 
Slutligen kan det mellan grupp 1-entiteter finnas många olika slags relationer mel-
lan olika instanser av en viss entitetstyp (till exempel mellan två olika verk, såsom 
en roman som utgör en fortsättning på en annan roman) eller mellan instanser av 
olika entitetstyper (till exempel mellan en manifestation och ett exemplar, såsom 
en faksimilutgåva som reproducerar ett exemplar).17 Det är dessa sistnämnda rela-
tioner som behandlas i denna uppsats och när det i fortsättningen talas om relatio-
ner mellan grupp 1-entiteterna eller mellan verk, uttryck, manifestationer och ex-
emplar är det dessa relationer – inte de primära relationerna – som avses. I FRBR-
rapporten systematiseras dessa relationer på följande sätt, utifrån vilka typer av en-
titeter som ingår:

• Verk-till-verk-relationer

• Uttryck-till-uttryck-relationer

• Uttryck-till-verk-relationer

• Manifestation-till-manifestation-relationer

• Manifestation-till-exemplar-relationer

• Exemplar-till-exemplar-relationer

För samtliga relationer mellan samma typ av entiteter (verk-verk etc.) anges även 
helhet/del-relationer  som  en  särskild  underkategori.18 Vad  gäller  uttryck-till-
uttryck-relationerna särskiljs dessutom relationer mellan uttryck för samma verk 
1 5 IFLA Study Group [...] (2009),  Functional Requirements for Bibliographic Records, s. 13 ff. De svenska 
översättningarna av begreppen är hämtade från IFLA Study Group [...] (2006), Funktionella krav på biblio-
grafiska poster, passim. Grupp 2-entiteten familj finns inte med i FRBR-rapporten men lades till i FRAD. Se 
Oliver, C. (2010), Introducing RDA, s. 20.
1 6 IFLA Study Group [...] (2009), Functional Requirements for Bibliographic Records, s. 31–53.
1 7 IFLA Study Group [...] (2009), Functional Requirements for Bibliographic Records, s. 59–78.
1 8 IFLA Study Group [...]  (2009),  Functional  Requirements  for  Bibliographic  Records,  s. 63–78.  För  de 
svenska översättningarna,  se  IFLA Study Group [...]  (2006),  Funktionella  krav på bibliografiska  poster, 
s. 52–64.
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(till exempel ett original och en översättning) och uttryck för olika verk.19 Rappor-
ten ger också en mängd exempel på olika typer av relationer mellan de olika enti-
teterna. Således identifieras till exempel för verk-verk-relationerna relationstyper-
na uppföljare, supplement, komplement, sammanfattning, omarbetning, överflytt-
ning till annan litterär form och imitation.20

Resource Description and Access (RDA)
Utvecklingen av RDA började i det kontinuerliga arbetet med att se över AACR2. 
Vid mitten av 1990-talet  hade problemen med det befintliga regelverket – mot 
bakgrund av bland annat förändrade publiceringsformer och nya elektroniska re-
surser – kommit att uppfattas som så stora att en omfattande revidering ansågs 
nödvändig. En analys av AACR2 visade också på grundläggande logiska problem 
och inkonsekvenser. Regelverket omarbetades därför fullständigt och kom att få 
namnet Resource Description and Access. RDA bevarar emellertid en kontinuitet 
med AACR2 så att poster skapade utifrån de båda standarderna är kompatibla med 
varandra.21

RDA är framtaget av The Joint Steering Committee for Development of RDA 
(JSC), som består av representanter för nationalbibliotek och sammanslutningar av 
yrkesverksamma i USA, Australien, Storbritannien, Kanada och Tyskland. I juni 
2010 publicerades det färdiga regelverket i form av RDA Toolkit, en webbaserad 
tjänst som även innehåller olika relaterade dokument och hjälpmedel. RDA görs 
dessutom tillgängligt i tryckt form, men JSC betonar att RDA utvecklats för att 
användas som online-verktyg och att  den digitala  versionen,  som kontinuerligt 
uppdateras, därför är att föredra.22

Det finns förstås en mängd skillnader mellan RDA och AACR2. Den mest ge-
nomgripande är att RDA är uppbyggt och disponerat utifrån de entiteter, attribut 
och relationer som definieras i FRBR-modellen, så att en av regeltextens tio sek-
tioner till exempel ger instruktioner för att ange attribut för verk- och uttrycksenti-
teterna medan  en annan ger instruktioner  för  att  ange primära  relationer.23 Till 

1 9 IFLA Study Group [...] (2009), Functional Requirements for Bibliographic Records, s. 68.
2 0 IFLA Study Group [...] (2009), Functional Requirements for Bibliographic Records, s. 63. För de svenska 
översättningarna, se IFLA Study Group [...] (2006), Funktionella krav på bibliografiska poster, s. 52.
2 1 Oliver, C. (2010), Introducing RDA, s. 41 ff.
2 2 Se t.ex. Welsh, A. & Batley, S. (2012), Practical Cataloguing, s. 83 f. Om JSC, se Joint Steering Commit-
tee  for  Development  of RDA:s webbplats.  RDA Toolkit finns  på webbadressen http://www.rdatoolkit.org 
(prenumeration krävs). Löpande hänvisningar till regelkapitel och appendix i RDA Toolkit ges inom parentes. 
Efter 2010 års amerikanska RDA-test rekommenderade testkommittén att RDA:s text skulle omformuleras så 
att språket blev tydligare och mer lättbegripligt. För de delar av RDA som står i centrum för föreliggande un-
dersökning är denna ”rewording” – som enligt utvecklarna inte ska ändra textens betydelse – i skrivande  
stund planerad att göras tillgänglig 14 maj 2013. Det har därför inte varit möjligt att ta hänsyn till den omfor -
mulerade texten i denna undersökning. Se U.S. RDA Test Coordinating Committee (2011),  Report and Re-
commendations of the U.S. RDA Test Coordinating Committee, s. 3,  RDA Toolkit > Blog > RDA Toolkit 
Outcomes from the 2012 JSC Meeting och RDA Toolkit > Blog > Revised RDA Toolkit Release Schedule for 
2013.
2 3 Oliver, C. (2010), Introducing RDA, s. 30 f.
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skillnad från AACR2 är RDA vidare avsedd att vara en standard där alla typer av 
resurser  beskrivs  utifrån  gemensamma  regler.24 I  samband  med  detta  försöker 
RDA också skilja mellan resursernas innehåll och deras bärare. I AACR2 anges 
vilken materialtyp en resurs tillhör genom en så kallad ”General Material Designa-
tion” (GMD) såsom till exempel ”Ljudupptagning”. I RDA ersätts denna av en 
uppsättning av tre element: ”content type”, ”media type” och ”carrier type”, för 
vilka det finns kontrollerade vokabulärer. Härigenom separeras uttrycket från ma-
nifestationen, dvs. innehållets form från lagringsmediet.25

Många av förändringarna i RDA hänger samman med att regelverket, till skill-
nad från AACR2, inte är utvecklat utifrån kortkatalogen utan för att användas i di-
gitala kataloger och andra online-sammanhang.26 Därför avskaffas exempelvis be-
gränsningen av hur många upphovsuppgifter som återges, vilken syftade till  att 
hushålla med kortkatalogens utrymme.27 RDA frångår också de allra flesta instruk-
tioner om att förkorta så att till exempel upplageuppgifter ska anges som de står i 
källan. Att uppgifter ska återges som de ser ut i den beskrivna resursen betonas 
också i RDA vilket bland annat innebär att versaler och gemener i titlar återges 
som de står i källan (inte standardiserat som i AACR2). Detta innebär även en an-
passning till digitala sammanhang genom att automatisk datafångst möjliggörs.28

Som tidigare påpekats läggs i RDA stor vikt vid att ange relationer mellan oli-
ka entiteter, något som är en central del av FRBR-modellen och som syftar till att  
ge användaren nya sätt att navigera i katalogen och visa sökresultat. Även detta är 
en form av online-anpassning: genom att relationsdata anges på ett konsekvent sätt 
med hjälp av kontrollerade vokabulärer ska relationer, som tidigare nämnts, vara 
maskinellt hanterbara.29

I RDA ska data i så stor utsträckning som möjligt anges som separata, av var-
andra oberoende maskinläsbara element,  vilket  är en förutsättning för att  dessa 
data ska kunna användas utanför katalogen i olika online-sammanhang, i synner-
het inom den så kallade semantiska webben.30 Den semantiska webben, som ännu i 
hög grad är en vision snarare än en realitet, bygger på grundidén att metadata ska 
utformas för att kunna hanteras av datorer och att metadata från olika samman-
hang ska kunna utbytas och kopplas samman. Tekniken bygger på datamodellen 
Resource Description Framework (RDF) som är ett formellt språk där två företeel-
ser (”subject” respektive ”object”) kan länkas samman genom någon slags relation 
(”predicate”).  RDF  bygger  på  sådana  tredelade  påståenden  (”statements”  eller 

2 4 Se t.ex. Anhalt, J. & Stewart, R.A. (2012), ”RDA Simplified”, s. 34 f.
2 5 Anhalt, J. & Stewart, R.A. (2012), ”RDA Simplified”, s. 38. Exemplet ”Ljudupptagning” är hämtat från 
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1990), s. 17.
2 6 Se t.ex. Anhalt, J. & Stewart, R.A. (2012), ”RDA Simplified”, s. 34.
2 7 Anhalt, J. & Stewart, R.A. (2012), ”RDA Simplified”, s. 36.
2 8 Oliver, C. (2010), Introducing RDA, s. 62 f. Beträffande versaler och gemener, se McCutcheon, S. (2012), 
”RDA and the Reference Librarian”, s. 125.
2 9 Oliver, C. (2010), Introducing RDA, s. 67.
3 0 Oliver, C. (2010), Introducing RDA, s. 57 f.; Coyle, K. (2010), Understanding the Semantic Web, s. 14 & 
passim.
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”triples”) som har formen subject + predicate + object. Ett påstående kan till ex-
empel vara att Selma Lagerlöf (subjekt) är författare till (predikat) Gösta Berlings  
saga (objekt). De olika beståndsdelarna i ett påstående identifieras genom en så 
kallad Uniform Resource Identifier (URI) – vanligen en webbadress – så att en 
person till exempel kan anges som en länk till en post i en auktoritetsdatabas och 
ett verk som en länk till en bibliografisk post. På samma sätt kan olika predikat 
samt olika värden som kan fungera som subjekt eller objekt identifieras genom 
länkar till  särskilda registrerade vokabulärer där varje term har sin egen webb-
adress. I syfte att göra RDA-data möjliga att använda inom den semantiska web-
ben har RDF-anpassade RDA-vokabulärer (som inkluderar entiteter, dataelement, 
relationer och kontrollerade termlistor) tagits fram.31

En av huvudpoängerna med RDA-vokabulärerna för den semantiska webben 
är att bibliografiska data därigenom ska kunna användas som enskilda data obero-
ende av bibliografiska poster. I en bibliografisk post, till exempel en MARC-post, 
hålls alla metadata som beskriver en viss resurs samman som en helhet. Ett enskilt  
fält eller delfält, till exempel en förlagsuppgift, kan inte frigöras från posten utan 
att förlora sin innebörd, eftersom det då inte längre framgår vilken resurs data-
elementet beskriver. Om metadata istället utformas som enskilda RDF-påståenden 
om en resurs kan dock varje påstående, dvs. varje dataelement, användas för sig 
utan att kopplingen till den resurs som beskrivs går förlorad.32

Anpassning till  digitala miljöer där data ska kunna användas i många olika 
sammanhang lyfts också fram som ett argument för att RDA gjorts till en inne-
hållsstandard, dvs. en standard som bestämmer vilka data som ska anges och hur 
de olika dataelementen ska formuleras men inte säger något om i vilket format de 
ska kodas och hur de ska presenteras.33 RDA är således inte knutet till det nu do-
minerande MARC 21-formatet, och även om RDA Toolkit innehåller en mappning 
som anger hur RDA-elementen kan kodas i MARC 21 är avsikten att även andra 
format ska kunna användas.34 Det har också höjts röster som hävdat att det nu bli-
vit dags att förpassa MARC-formatet till  historien eftersom det inte tillåter för-
delarna med RDA att komma till sin fulla rätt.35 I väntan på detta har istället vissa 
RDA-anpassningar i form av nya fält och delfält gjorts i MARC 21.36

3 1 Coyle, K. (2010),  Understanding the Semantic Web, s. 19 ff.; Coyle, K. (2010),  RDA Vocabularies for a  
Twenty-First-Century Data Environment, s. 13 ff. & 27. RDA-vokabulärerna är fritt tillgängliga på adressen 
http://rdvocab.info.
3 2 Coyle, K. (2010), RDA Vocabularies for a Twenty-First-Century Data Environment, s. 8 & 32.
3 3 Oliver, C. (2010), Introducing RDA, s. 2; Anhalt, J. & Stewart, R.A. (2012), ”RDA Simplified”, s. 34.
3 4 Oliver, C. (2010), Introducing RDA, s. 79 f. RDA Toolkit innehåller också en mappning mot Metadata Ob-
ject Description Schema (MODS), även om Oliver påpekar att detta metadataschema är mindre finkornigt än 
RDA varför flera RDA-element mappas mot samma MODS-element.
3 5 Se t.ex. Picco, P. & Ortiz Repiso, V. (2012), ”The Contribution of FRBR to the Identification of Biblio -
graphic Relationships”, s. 637 f.
3 6 Om RDA-anpassning av MARC 21, se Seikel, M. & Steele, T. (2011), ”How MARC Has Changed”. Se 
även Library of Congress' webbplats > Library Standards > MARC 21 formats > RDA in MARC -- Summary 
of Additions.
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Ett av de andra tänkbara implementeringsscenarier för RDA som JSC presen-
terat är en databasstruktur som speglar FRBR-modellen med separata, samman-
länkade poster för de olika entiteterna.37 I slutet av 2012 lade dock Library of Con-
gress fram ett första förslag till ett nytt bibliografiskt ramverk som inte innebär nå-
gon direkt anpassning till FRBR och RDA. Denna så kallade BIBFRAME-modell 
bygger på den semantiska webbteknikens länkade data och ska vara oberoende av 
innehållsstandarder, dvs. kunna användas tillsammans med RDA likaväl som med 
någon annan metadatastandard. Modellen återspeglar inte heller FRBR-modellens 
entiteter. FRBR:s verk och uttryck motsvaras i BIBFRAME av endast en entitet – 
”Creative Work” – medan den entitetet  som motsvarar FRBR:s  manifestation i 
BIBFRAME kallas ”Instance”.38

Forskningsöversikt
Trots att RDA ännu inte har många år på nacken finns det redan en tämligen stor 
mängd litteratur inom ämnet. Detta är naturligtvis inte förvånande med tanke på 
den stora och genomgripande inverkan ett katalogiseringsregelverk har på biblio-
tekens verksamhet. En stor del av litteraturen består emellertid av presentationer 
av olika aspekter på RDA, såsom dess teoretiska förankring i FRBR-modellen, de 
huvudsakliga skillnaderna gentemot AACR2, resultaten av det test som genom-
förts i USA, utbildning av katalogisatörer och praktiska konsekvenser för katalogi-
seringsarbetet.39 Denna introducerande litteratur är inte att betrakta som forskning 
och kommer således inte att här ägnas något större utrymme, men några exempel 
kan nämnas.

Många publikationer  ger grundläggande presentationer  av RDA:s bakgrund 
och centrala idéer. Kortfattade beskrivningar finns till exempel i artiklar av Liz 
Miller och Barbara B. Tillett,  medan mer detaljer  ges i  artiklar  av exempelvis 
Chamya P. Kincy och Michael A. Wood samt Magda El-Sherbini och Megan Cur-
ran.40 Joy  Anhalt  och Richard A. Stewart fokuserar i ”RDA Simplified” (2012) 
främst på skillnader gentemot AACR2 vad gäller centrala element i den bibliogra-
fiska beskrivningen, medan resultaten av 2010 års RDA-test i USA bland annat 
presenteras i en artikel av Diane Boehr, Regina Romano Reynolds och Tina Shra-
der.41 En introducerande beskrivning av RDA specifikt inriktad på hur katalogisa-

3 7 Delsey, T. (2009), RDA Database Implementation Scenarios, opaginerad.
3 8 Library of Congress (2012), Bibliographic Framework as a Web of Data, särskilt s. 5 ff.
3 9 Detta påpekas även i McCutcheon, S. (2012), ”RDA and the Reference Librarian”, s. 126.
4 0 Miller, L. (2011), ”Resource Description and Access (RDA)”; Tillett, B.B. (2011), ”Keeping Libraries Re-
levant in the Semantic Web with Resource Description and Access (RDA)”; Kincy,  C.P.  & Wood, M.A. 
(2012), ”Rethinking Access with RDA (Resource Description and Access)”; El-Sherbini, M. & Curran M. 
(2011), ”Resource Description and Access 'RDA'”.
4 1 Anhalt, J. & Stewart, R.A. (2012), ”RDA Simplified”; Boehr, D., Reynolds, R.R. & Shrader, T. (2012),  
”The U.S. RDA Test Process”.
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törer vana vid AACR2 ska utbildas i RDA ges av Alison Hitchens och Ellen Sy-
mons i artikeln ”Preparing Catalogers for RDA Training”.42

Till den presenterande litteraturen hör även merparten av det fåtal böcker som 
givits ut om RDA. En pedagogisk grundbok är Chris Olivers  Introducing RDA: 
A Guide to the Basics som relativt kortfattat men med stor detaljrikedom går ige-
nom bland annat  den teoretiska förankringen i  FRBR- och FRAD-modellerna, 
skillnader gentemot AACR2 och utformningen av  RDA Toolkit. Den innehåller 
dessutom en litteraturöversikt. Ett problem är emellertid att Olivers bok – vilken 
är utgiven av American Library Association, som publicerar RDA i USA – också 
är något av ett marknadsföringsmaterial. Här finns inte en tillstymmelse till några 
ifrågasättanden av RDA:s förträfflighet och boken avslutas med ett kapitel som 
räknar upp de många fördelar regelverket kan medföra för såväl användare som 
institutioner och katalogisatörer. Ämnet för denna uppsats – RDA:s relationsbe-
teckningar – berörs på några sidor. Utöver att Oliver kort beskriver systemets ut-
formning klargör hon också i viss mån dess syfte och möjliga tillämpningar, en 
diskussion som redan berörts ovan.43 

En annan introduktion är Anne Welshs och Sue Batleys Practical Catalogu-
ing: AACR, RDA and MARC 21 (2012), som liksom Introducing RDA också här-
rör  från  RDA-håll:  den  är  publicerad  av  RDA:s  brittiska  utgivare  Facet  Pub-
lishing. Welshs och Batleys bok är en lärobok tänkt att användas vid utbildning av 
katalogisatörer. Liksom Oliver går Welsh och Batley igenom FRBR och jämför 
RDA med AACR2. På ett betydligt mer ingående sätt än Oliver går de emellertid 
också igenom den bibliografiska beskrivningens element och redogör för skillna-
der mellan de båda katalogiseringsregelverken. Relationsbeteckningarna får dock 
inte mycket utrymme. Till skillnad från Oliver – som starkt betonar de stora möj-
ligheter systemet medför – är Welsh och Batley mycket försiktiga och nöjer sig 
med påpekandet att RDA förhoppningsvis ska kunna göra att fler länkar mellan 
katalogposter skapas, för att sedan konstatera att ”[a]t the time of writing this is all 
too new to discuss authoritatively in any depth”.44

Vänder vi oss till den egentliga forskningslitteraturen kan vi till att börja med 
konstatera att några svenska vetenskapliga arbeten om RDA ännu inte har publice-
rats. Merparten av forskningen kommer föga förvånande från de engelskspråkiga 
länderna och har naturligtvis i mångt och mycket handlat om skillnaderna mellan 
RDA och AACR2.

Något som behandlats i flera artiklar är sökingångar. Lynne C. Howarth och 
Jean Weihs diskuterar i två artiklar från 2008 dels frågan om huruvida distinktio-
nen mellan AACR2:s ”main entry” (huvuduppslag) och ”added entry” (biuppslag) 
– som i RDA benämns ”primary access point” respektive ”additional access point” 
– fortfarande är relevant när kortkatalogen ersatts av online-katalogen, dels hur 
4 2 Hitchens, A. & Symons, E. (2009), ”Preparing Catalogers for RDA Training”.
4 3 Oliver, C. (2010), Introducing RDA, s. 67 ff.
4 4 Welsh, A. & Batley, S. (2012), Practical Cataloguing, s. 128 f., citatet från s. 129.
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uniforma titlar (i RDA ”preferred title”) behandlas i RDA.45 Även David Conners 
behandlar frågan om huvuduppslagets fortsatta existens. Conners granskar argu-
ment för och emot och ser ingen anledning att fortsätta ange huvuduppslag. Att 
man i RDA inte valt att frångå distinktionen beror enligt Conners bara på en kon-
servativ traditionalism som riskerar att  göra katalogiseringsregelverket föråldrat 
redan från början.46

Ett annat återkommande ämne i litteraturen är hur RDA påverkar katalogise-
ringen av specifika typer av resurser. Mary Curran visar i en systematisk genom-
gång hur katalogisering av seriella resurser förändras i RDA.47 Katalogisering av 
mikroformer och andra reproduktioner diskuteras av Steven A. Knowlton, som 
jämför hur sådana resurser behandlats i tidigare regelverk. Knowlton tar i detta 
sammanhang kort upp RDA:s relationsbeteckningar som ett sätt att klargöra rela-
tioner mellan olika manifestationer av ett visst uttryck.48 RDA:s möjliga betydelse 
för arkivdokumentation behandlas av Cory Nimer som, istället för att betona skill-
naderna mellan arkiv och bibliotek, framhåller att utvecklarna av RDA fört en dia-
log med arkivarier och att ambitionen varit att regelverket ska kunna användas 
inom flera olika områden. Nimer menar att RDA medför stora möjligheter för ar-
kiv, i synnerhet sådana som är samlokaliserade med bibliotek och är beroende av 
bibliotekens kataloger och sökverktyg. Samtidigt ställer emellertid RDA nya krav 
på beskrivningen av arkivmaterial och påtvingar materialet en primärt bibliogra-
fisk begreppsmodell i form av FRBR och FRAD.49 Kathryn P. Glennan, slutligen, 
diskuterar RDA utifrån katalogisering av musik och konstaterar bland annat att be-
skrivningen på flera punkter gjorts mer konsekvent samtidigt som andra musik-
relaterade frågor ännu är oklara.50

Ett  par  studier  har  undersökt  hur  användare  och  bibliotekarier  uppfattar 
RDA:s terminologi och poster upprättade enligt regelverket. Som nämnts ovan er-
sätts AACR2:s ”General Material Designation” i RDA av tre element: ”content 
type”, ”media type” och ”carrier type”. Philip Hider bad kataloganvändare fritt lis-
ta de innehålls- och bärartyper de kände till och jämförde de resulterande listorna 
med RDA:s vokabulär. Resultatet visar, menar Hider, att användarna i sitt vardag-
liga språkbruk inte gör någon entydig åtskillnad mellan innehåll och bärare. Hider 
drar dessutom slutsatsen att eftersom den fria listningen visade att ett antal andra 
aspekter – såsom resursernas syfte och målgrupp – också är centrala för användar-

4 5 Howarth, L.C. & Weihs, J. (2008), ”Enigma Variations”; Weihs, J. & Howarth, L.C. (2008), ”Uniform Tit -
les From AACR to RDA”.
4 6 Conners, D. (2008), ”A Ghost in the Catalog”.
4 7 Curran, M. (2009), ”Serials in RDA”. Currans artikel är möjligen snarare att betrakta som en presenterande  
text än ett forskningsbidrag, men då den omorganiserar RDA-regler och gör jämförelser med AACR2 och  
FRBR i syfte att skapa större överblick och förståelse har den ändå medtagits här.
4 8 Knowlton, S.A. (2009), ”How the Current Draft of RDA Addresses the Cataloging of Reproductions, Fac-
similes, and Microforms”.
4 9 Nimer, C. (2010), ”RDA and Archives”.
5 0 Glennan, K.P. (2012), ”The Development of Resource Description & Access and Its Impact on Music Ma-
terials”.
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na borde man konstruera specifika taxonomier  även för dessa.51 Hiders resone-
mang får betecknas som besynnerligt eftersom han blandar ihop RDA:s försök att 
åstadkomma  en  systematisk,  logiskt  konsekvent  beskrivning  med  användarnas 
vardagliga språkbruk. Det senare kan inte rimligen vara den grund på vilken den 
förra ska vila, något som emellertid Hider tycks mena.52 Som Oliver påpekar behö-
ver RDA:s kontrollerade vokabulär inte heller vara den som visas för användarna 
av katalogen. Termkombinationer kan mappas så att till exempel en resurs med in-
nehållstypen ”text”, medietypen ”unmediated” och bärartypen ”volume” i katalo-
gen visas som ”book”.53

Sevim McCutcheon lät  tolv bibliotekarier  utan några utförligare kunskaper 
om RDA titta på fem utvalda katalogposter framtagna utifrån regelverket och be-
rätta hur de uppfattade dem. Undersökningen är som framgår mycket begränsad 
men kan enligt McCutcheon ändå säga något om hur bibliotekarier kommer att re-
agera på förändringarna. Bibliotekarierna noterade framför allt beskrivningen av 
innehålls-, medie- och bärartyp men kommenterade även bl.a att uppgifter som ti-
digare förkortades nu skrivs ut samt att titlar återges med versaler om de har det i  
källan.54

Resultaten av det RDA-test som genomfördes i USA 2010 och bland annat ut-
mynnade i en lista på rekommenderade omarbetningar behandlas utförligt i test-
kommitténs egen rapport samt i ett sammanfattande dokument.55 Även i övrigt har 
testet genererat en del litteratur, framför allt i form av ett specialnummer av Cata-
loging & Classification Quarterly från 2011 (volym 49, nr 7–8). Numret innehål-
ler bland annat artiklar om förberedelserna inför testet, erfarenheter från deltagan-
de bibliotek samt försök att tillämpa RDA med metadatastandarder som Dublin 
Core och MODS istället för MARC 21.56

RDA-testet och huruvida det bara genomfördes för syns skull – eftersom na-
tionalbiblioteken hade satsat för mycket på utvecklingsarbetet för att kunna överge 
det – är en av de frågor Kevin M. Randall tar upp i artikeln ”RDA: End of the 

5 1 Hider, P. (2009), ”A Comparison Between the RDA Taxonomies and End-User Categorizations of Content 
and Carrier”.
5 2 Se t.ex. Hider, P. (2009), ”A Comparison Between the RDA Taxonomies and End-User Categorizations of  
Content and Carrier”, s. 550:

The object of this research was not to compile a comprehensive ontology for library resources across all 
user groups and cultures. Rather, it was to gain insights into the way the domain is constructed among  
one particular user group. If the domain coincides with the RDA lists, or at least represents a subset of 
them, then further investigations might be undertaken among other groups. On the other hand, if the do-
main is found to diverge from the lists, then a re-examination of the lists might be in order, especially as  
the user group chosen for the study is by no means extraordinary.

5 3 Oliver, C. (2010), Introducing RDA, s. 55. Jämför även ett liknande påpekande i McCutcheon, S. (2012),  
”RDA and the Reference Librarian”, s. 135.
5 4 McCutcheon, S. (2012), ”RDA and the Reference Librarian”.
5 5 U.S. RDA Test Coordinating Committee (2011), Report and Recommendations of the U.S. RDA Test Co-
ordinating Committee; U.S. RDA Test Coordinating Committee (2011), Report and Recommendations of the  
U.S. RDA Test Coordinating Committee: Executive Summary.
5 6 En sammanfattning av numrets innehåll finns i Hall-Ellis, S.D. & Ellett Jr., R.O. (2011), ”Introduction”.
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World Postponed?” (2011). Randall behandlar även andra omdiskuterade områden 
som till exempel varför man inte kunde justera AACR2 istället för att skapa ett  
nytt regelverk och huruvida man borde ha börjat med att utveckla en efterföljare 
till MARC 21-formatet och först därefter implementera RDA. Artikeln innehåller 
också några påpekanden om relationsbeteckningarna i  Appendix J,  där Randall 
bland annat konstaterar att målet är att skapa maskinellt hanterbar metadata. Sam-
mantaget är  artikeln snarast  ett  debattinlägg i  vilket  Randall  framhåller  styrkor 
med RDA och förutspår att regelverket kommer att bli långlivat och medföra stora 
fördelar för såväl biblioteken som användarna.57

Många andra har förstås levererat bedömningar av och kritiska synpunkter på 
RDA. Diskussionen kring RDA är omfattande och har bland annat försigått – och 
försiggår – på RDA:s diskussionslista RDA-L. Här ska bara ett par ytterligare ex-
empel på artiklar nämnas.

Ann Chapman ställer AACR2 mot RDA och finner att nya typer av resurser 
och publiceringspraktiker gjort problemen med AACR2 ohållbara. Till RDA:s för-
del talar enligt Chapman bland annat dess logiska struktur och att dess regler till 
största delen är generella och gäller för alla slags resurser.58 Mer kritiska är Carlo 
Bianchini och Mauro Guerrini som diskuterar RDA:s avsikt att vara en innehålls-
standard som inte föreskriver någon syntax för hur elementen ska anges. Bianchini 
och Guerrini menar att ett katalogiseringsregelverk måste specificera även en syn-
tax och anser att RDA här tydligt borde ha tagit ställning till IFLA:s International  
Standard Bibliographic Description (ISBD) genom att  antingen ansluta  sig till 
denna standard eller avfärda den och istället föreslå en annan.59

Även om RDA bygger på FRBR är överensstämmelsen inte fullständig. Pat 
Riva och Chris Oliver studerar i en artikel hur stora likheterna är och diskuterar de 
skillnader som finns. Här är i synnerhet jämförelserna av hur relationer behandlas 
av intresse. I FRBR-rapporten är beskrivningen av relationer mellan grupp 1-enti-
teterna som vi sett organiserad efter vilka entiteter som är inblandade (verk–verk 
etc.) medan den i FRAD-rapporten är organiserad utifrån olika huvudtyper av rela-
tioner (equivalence,  derivative etc.).  Riva och Oliver påpekar att  RDA förenar 
dessa båda angreppssätt genom att först organisera relationerna efter relaterad en-
titet (relaterat verk, relaterat uttryck etc.), därefter underindela dessa efter olika re-
lationstyper. En viktig skillnad mellan RDA och modellerna som Riva och Oliver 
tar upp är att RDA som ett ”core element” har angivande av den primära relatio-
nen mellan en manifestation och det verk det gestaltar. Här anges alltså en direkt 
relation mellan de entiteter som i FRBR-modellen endast är indirekt relaterade via 
ett uttryck. Riva och Oliver menar att denna avvikelse ska förstås som pragmatiskt 
motiverad. Katalogisatören har ofta inte tid att identifiera vilket uttryck en mani-

5 7 Randall, K.M. (2011), ”RDA: End of the World Postponed?”. Om relationsbeteckningarna i Appendix J, se  
s. 338 f.
5 8 Chapman, A. (2010), ”The Case of AACR2 Versus RDA”.
5 9 Bianchini, C. & Guerrini, M. (2009), ”From Bibliographic Models to Cataloging Rules”, särskilt s. 114 ff.
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festation tillhör och ett regelverk måste ta hänsyn till katalogiseringsarbetets prak-
tiska verklighet, vilket en begreppsmodell inte behöver göra.60

På liknande sätt undersöker Shoichi Taniguchi den begreppsmodell som im-
plicit  finns i  RDA, visar hur den ser ut  och jämför den med FRBR-modellen. 
Bland skillnaderna kan noteras att RDA-modellen i vissa avseenden är mer finkor-
nig och att RDA – som Riva och Oliver också påpekade – har en direkt relation 
mellan manifestationen och det verk den gestaltar.61

En typ av relationer som inte behandlas i denna uppsats och som ännu bara är 
fragmentariskt  utvecklade  i  RDA  är  ämnesrelationer.  Hur  dessa  behandlats  i 
FRBR, FRAD och FRSAD diskuteras av Oksana L. Zavalina som också utifrån 
loggade sökfrågor studerar vilka relationer mellan olika ämnesentiteter som var 
särskilt vanliga för användarna och som därför bör ges särskild uppmärksamhet 
vid vidareutvecklingen av RDA.62

Ett par artiklar behandlar specifikt de relationer mellan grupp 1-entiteter som 
här står i centrum. Tami Morse undersöker bibliografiska relationer hos kartmate-
rial. Morse jämför Tilletts, Smiraglias och FRBR:s taxonomier över bibliografiska 
relationer med relationsbeteckningarna i RDA:s Appendix J, och diskuterar i vil-
ken mån de olika kategorierna passar för kartmaterial. Artikeln är viktig inte minst 
eftersom den innehåller ett par mycket detaljerade tabeller där Morse mappar de 
olika taxonomierna mot varandra.63

Paola Picco och Virginia Ortiz Repiso diskuterar RDA:s regler för att repre-
sentera de primära relationerna och relationer  mellan  grupp 1-entiteter  och ger 
också en översikt över Tilletts och Smiraglias studier. Fokus ligger på hur relatera-
de entiteter kan identifieras och hur relationer anges i MARC 21. Picco och Ortiz 
Repiso anser emellertid att MARC 21 endast erbjuder begränsade möjligheter att 
koda de bibliografiska relationerna och förordar en utveckling av en ny standard 
som är anpassad för den semantiska webben och där de olika entiteterna represen-
teras var för sig, till exempel genom separata poster.64

Just RDA och den semantiska webben behandlas slutligen utförligt av Karen 
Coyle som i tre nummer av Library Technology Reports ger en utförlig introduk-
tion till  såväl den semantiska webben i sig som till möjligheterna med att göra 
bibliografiska data utformade enligt RDA kompatibla  med semantisk webbtek-
nik.65 Coyle ger dessutom en beskrivning av arbetet med att ta fram RDA-vokabu-

6 0 Riva, P. & Oliver, C. (2012), ”Evaluation of RDA as an Implementation of FRBR and FRAD”, s. 572 f. & 
583 f.
6 1 Taniguchi, S. (2012), ”Viewing RDA from FRBR”, särskilt s. 942.
6 2 Zavalina, O.L. (2012), ”Subject Access”.
6 3 Morse, T. (2012), ”Mapping Relationships”.
6 4 Picco, P. & Ortiz Repiso, V. (2012), ”The Contribution of FRBR to the Identification of Bibliographic Re-
lationships”.
6 5 Coyle, K. (2010),  Understanding the Semantic Web; Coyle, K. (2010),  RDA Vocabularies for a Twenty-
First-Century Data Environment; Coyle, K. (2012),  Linked Data Tools. Den utförligaste diskussionen om 
RDA finns, som titeln antyder, i det andra av dessa nummer.
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lärer för den semantiska webben i en artikel författad tillsammans med Diane Hill-
man, Jon Phipps och Gordon Dunsire.66

Teori och metod

Teoretiska utgångspunkter
En central teoretisk utgångspunkt för föreliggande undersökning är att katalogise-
ringsarbete om det ska kunna ske på ett konsekvent sätt kräver så kallade operatio-
nella definitioner. Elaine Svenonius påpekar i sin bok om kunskapsorganisatio-
nens teoretiska grunder, The Intellectual Foundation of Information Organization 
(2000), att det i ett kunskapsorganiserande system är definitionerna som avgör vad 
som organiseras och hur det organiseras. Många av problemen med att konstruera 
bibliografiska system är därför definitionsproblem.67

Svenonius skiljer mellan två slags definitioner: ”conceptual definitions” och 
”operational definitions”. Den förstnämnda definitionen – som vi på svenska kan 
kalla en begreppslig definition – karakteriserar det som ska definieras genom dess 
egenskaper (till exempel intelligens definierad som förmåga att veta eller begripa). 
En operationell definition anger istället hur man ska gå tillväga, dvs. vilka opera-
tioner man ska använda sig av, för att identifiera det som definieras.68

De båda definitionstyperna är användbara för olika syften. Man kan, menar 
Svenonius,  betrakta  operationella  definitioner  som  empiriska  korrelat  till  be-
greppsliga definitioner, med vilket hon åsyftar att det är genom operationella defi-
nitioner som en företeelse görs möjlig att avgränsas eller undersökas på ett veten-
skapligt exakt sätt. Det är emellertid viktigt att den operationella definitionen är 
formulerad på ett sådant sätt att den inte förvränger den företeelse den definierar 
och den begreppsliga och den operationella  definitionen måste  således stämma 
överens, dvs. korrelera, med varandra.69 Svenonius tar entiteten verk som exempel:

Conceptually, a work is an abstract, Platonic concept. It consists of a certain amount of deli-
mited information, some piece of intellectual or artistic content. Operationally, a work is defi-
nable in terms of the procedures to be followed to construct the set of all documents that have 
in common that they contain essentially the same information. The constructive definition re-
quires specifying how members of the work can be identified – such as by having the same 
author and title or by being a transformation of a given ur-document that preserves identity,  
such as revision, update, abridgement, enlargement, or translation.70

6 6 Hillman, D., Coyle, K., Phipps, J. & Dunsire, G. (2010), ”RDA Vocabularies”.
6 7 Svenonius, E. (2000), The Intellectual Foundation of Information Organization, s. 12.
6 8 Svenonius, E. (2000), The Intellectual Foundation of Information Organization, s. 32.
6 9 Svenonius, E. (2000), The Intellectual Foundation of Information Organization, s. 32 ff.
7 0 Svenonius, E. (2000), The Intellectual Foundation of Information Organization, s. 33.
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Den operationella definitionen är således, till skillnad från den begreppsliga defi-
nitionen, en praktiskt tillämpbar definition genom vilken man kan avgöra huru-
vida två dokument tillhör samma verk eller inte, något som är nödvändigt för att 
begreppet ska kunna tillämpas vid katalogisering.71

För att definiera verkbegreppet operationellt måste man alltså specificera vad 
två dokument ska ha gemensamt för att tillhöra samma verk. Att åstadkomma en 
sådant kriterium är emellertid inte lätt. Ett förslag, framfört av Ákos Domanovsky, 
är att två dokument representerar samma verk om de förenas av ”relationships that 
preserve identity”.  Vad gäller böcker och liknande dokument betraktas, påpekar 
Svenonius, ”revision, updating, enlargement, and translation” vanligen som såda-
na identitetsbevarande relationer.72

Även om man väljer att definiera verk med utgångspunkt i relationer som an-
ses identitetsbevarande – så att dokument tillhör samma verk om de antingen är 
kopior av ett visst utvalt dokument (vanligen den första utgåvan) eller relaterade 
till detta dokument genom ”revision, update, abridgement, enlargement, or transla-
tion” – är emellertid inte heller detta en till fullo operationell definition. Inte heller 
denna definition gör det nämligen möjligt att otvetydigt identifiera alla dokument 
som tillhör samma verk, säger Svenonius. Definitionen skulle även behöva fast-
ställa kriterier för vad som utgör de olika relationstyperna.73

Sammanfattningsvis  kräver  katalogiseringsarbete  alltså  operationella  defini-
tioner som entydigt anger hur bland annat bibliografiska entiteter och relationstyp-
er ska identifieras och skiljas från varandra. Operationella definitioner är nödvän-
diga om alla katalogisatörer ska kunna beskriva en given resurs på samma sätt.

En  annan  central  teoretisk  utgångspunkt  är  att  FRBR-modellen  och  den 
tillämpning av modellen som görs i RDA måste förstås som just en modell som 
bygger på vissa grundantaganden, som är framtagen för ett specifikt syfte och som 
beskriver en del av verkligheten på ett förenklat sätt. Det innebär att den represen-
tation som modellen ger inte är en fullständig bild av verkligheten utan en begrän-
sad beskrivning av vissa aspekter av världen. Detta kan tyckas vara att påpeka nå-
got självklart, men eftersom FRBR-modellen blivit så starkt etablerad är det lätt 
att glömma att den inte ger någon definitiv sanning om det bibliografiska univer-
sumets beskaffenhet utan utgör just en modell där detta betraktas på ett visst sätt.

I FRBR-rapportens två inledande kapitel presenteras syftena med utveckling-
en av modellen tydligt. Det ena syftet var ett ta fram ett ramverk som tillhandahål-
ler ”a clear, precisely stated, and commonly shared understanding of what it is that 
the bibliographic record aims to provide information about, and what it is that we 
expect the record to achieve in terms of answering user needs”, dvs. att  på ett 
strukturerat sätt visa vad en bibliografisk post ger information om och vad den ska 
kunna användas till. Det andra syftet var att rekommendera en miniminivå för na-
7 1 Jämför Svenonius, E. (2000), The Intellectual Foundation of Information Organization, s. 34 f.
7 2 Svenonius, E. (2000), The Intellectual Foundation of Information Organization, s. 36 f., citaten från s. 36.
7 3 Svenonius, E. (2000), The Intellectual Foundation of Information Organization, s. 37.
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tionalbibliografiska poster.74 Det framgår också att de entiteter, attribut och relatio-
ner som ingår i modellen tagits fram genom en logisk analys av de data som nor-
malt ingår i bibliografiska poster.75 Modellen bygger alltså på en analys av ett em-
piriskt material i form av standarder och praxis. Vad gäller valet att utforma mo-
dellen som en ER-modell sägs däremot inte mycket. Utöver förklaringar om vilka 
beståndsdelar som ingår i denna modelltyp och att den vanligen används för att ut-
veckla databaser sägs inte mycket om vad en ER-modell är.76

En mer problematiserande diskussion om begreppsmodeller i allmänhet och 
FRBR-modellen i synnerhet för Allyson Carlyle i artikeln ”Understanding FRBR 
as a Conceptual Model” (2006). Carlyle konstaterar att en begreppsmodell (”con-
ceptual model”) är en teoretisk modell och definierar med hänvisning till Uskali 
Mäki teoretiska modeller som förenklade system eller strukturer som man före-
ställer sig och beskriver.77 Till skillnad från till exempel skalmodeller som i mate-
riell form representerar fysiska objekt är, som Mäki påpekar, en teoretisk modell 
inte en modell av ett objekt i sig utan av en uppsättning antaganden om objektet.78 
Styrkan hos en begreppsmodell är att den förenklar och tydliggör aspekter hos det 
som beskrivs, vilket emellertid samtidigt är en svaghet eftersom den därigenom 
också riskerar att osynliggöra väsentliga delar.79

FRBR-modellen är dessutom inte bara en begreppsmodell utan en specifik typ 
av begreppsmodell, nämligen en ER-modell. Denna modelleringsteknik föreskri-
ver att modellen måste ha en viss struktur bestående av entiteter, relationer och at-
tribut som är framtagen för att underlätta utvecklingen av databassystem.80 Även 
det faktum att FRBR-modellen har utformats som en ER-modell begränsar således 
hur den kan modellera verkligheten. Vi kan alltså konstatera att FRBR-modellen 
inte utgör någon fullständig bild av det verkliga bibliografiska universumets kom-
plexitet, utan att den (av nödvändighet) ger en förenklad representation i form av 
vissa antaganden om detta universum vilka strukturerats i enlighet med de krav 
ER-tekniken ställer.

Detta betyder inte att modellen måste underkännas. Som Carlyle också påpe-
kar bör en begreppsmodell inte primärt utvärderas utifrån kriteriet sann eller falsk, 
utan  utifrån  huruvida  den  lyckas  uppfylla  sitt  syfte.  Denna  fråga  –  huruvida
FRBR-modellen uppfyller sitt syfte – anser Carlyle att det ännu är för tidigt att 

7 4 IFLA Study Group [...] (2009), Functional Requirements for Bibliographic Records, s. 2, jämför även s. 3 
& 7.
7 5 IFLA Study Group [...] (2009), Functional Requirements for Bibliographic Records, s. 4.
7 6 IFLA Study Group [...] (2009), Functional Requirements for Bibliographic Records, s. 4 & 9.
7 7 Carlyle, A. (2006), ”Understanding FRBR as a Conceptual Model”, s. 265.
7 8 Mäki, U. (2001),  ”Models: Philosophical Aspects”, s. 9932. Carlyle återger inte denna distinktion.  Där-
emot har Patrick Le Boeuf gjort samma distinktion genom påpekandet att FRBR inte är en beskrivning av vad  
som existerar, utan ”a description of what one  thinks exists” (Le Boeuf, P. (2005), ”FRBR: Hype or Cure-
All?”, s. 7).
7 9 Carlyle, A. (2006), ”Understanding FRBR as a Conceptual Model”, s. 265.
8 0 Carlyle, A. (2006), ”Understanding FRBR as a Conceptual Model”, s. 266.
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svara på.81 Vad det innebär att modellen är framtagen för ett specifikt syfte och 
inte för att nödvändigtvis ge en sann bild av verkligheten kan emellertid exempli-
fieras utifrån Carlyles resonemang om entiteterna verk och uttryck. Dessa entiteter 
är, säger Carlyle,  abstraktioner vars existens man endast kan sluta sig till utifrån 
de fysiska dokumenten och hur vi talar om dem. Biblioteksanvändare efterfrågar 
ofta just ett visst abstrakt innehåll snarare än ett specifikt fysiskt dokument. Vad 
användaren då vill ha är alltså ett visst verk eller ett visst uttryck, inte en viss ma-
nifestation eller ett specifikt exemplar. Det är själva denna omständighet – att des-
sa entiteter bidrar till att uppfylla användarnas krav – som är anledningen till att de 
identifieras i modellen.82 Valet att beskriva det bibliografiska universumet på detta 
sätt är alltså motiverat av modellens syfte.

Avsikten med ovanstående resonemang är alltså inte att underkänna FRBR-
modellen som bild av det bibliografiska universumet. Vad man däremot kan fråga 
sig är var gränserna för modellens representation av verkligheten går och vad som 
händer  med  information  som måste  representeras  på  modellens  villkor.  Vilka 
egenskaper hos det material som katalogiseras låter sig inte skrivas in i modellen? 
Och vilka egenskaper låter sig endast skrivas in genom att omstruktureras eller 
omtolkas på ett sätt som riskerar att göra informationen missvisande? Mer konkret 
kan man, utifrån de frågeställningar som denna uppsats undersöker, fråga sig vilka 
bibliografiska relationer det finns vars verkliga komplexitet och väsentliga karak-
teristika inte kan återges på ett tillfredsställande sätt inom de begränsningar som 
modellen medför. Som Patrick Le Boeuf understrukit är det viktigt att inte utgå 
från ”a blind, unconditional acceptance and support of the model”, utan att inta ett  
kritiskt förhållningssätt till dess grundantaganden och begränsningar.83

Metod, källmaterial och avgränsningar
För att besvara uppsatsens frågeställningar används textanalytiska, i stor utsträck-
ning komparativa metoder. Källmaterialet består dels av RDA:s text, dels av några 
teoretiska arbeten av Barbara B. Tillett och Richard P. Smiraglia. De sistnämnda 
är de två dominerande namnen när det gäller forskning om bibliografiska relatio-
ner. I Tilletts fall undersöks en artikelserie från 1991–92 som utgör den viktigaste 
publicerade beskrivningen av hennes forskning, samt  ytterligare en artikel  från 
2001 i vilken Tilletts taxonomi preciseras utifrån FRBR:s grupp 1-entiteter. I Smi-
raglias fall undersöks boken The Nature of ”A Work”: Implications for the Orga-
nization of Knowledge (2001), vilken likaledes är den viktigaste publicerade be-

8 1 Carlyle, A. (2006), ”Understanding FRBR as a Conceptual Model”, s. 266 f.
8 2 Carlyle, A. (2006), ”Understanding FRBR as a Conceptual Model”, s.  265 f. Med tanke på Carlyles påpe-
kande om det mindre relevanta i att betrakta begreppsmodeller som sanna eller falska är det emellertid besyn-
nerligt att hon väljer att tala om att det går att sluta sig till verk- och uttrycksentiteternas existens (”verify the  
existence of work and expression”, s. 265).
8 3 Le Boeuf, P. (2005), ”FRBR: Hype or Cure-All?”, s. 7.
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skrivningen av hans forskning, samt en artikel från 2002 som innehåller ytterligare 
en del påpekanden kring hans teori.

I det första analyskapitlet, ”Bibliografiska relationer i teorier och taxonomier”, 
undersöks och jämförs Tilletts  och Smiraglias  teorier om och taxonomier  över 
bibliografiska relationer med avseende på vilken analys deras taxonomier bygger 
på, hur de definierar och avgränsar de kategorier som de behandlar samt vilken
teoretisk grund deras teorier erbjuder för en konsekvent hantering av bibliografis-
ka relationer vid katalogisering. Vid analysen av det sistnämnda tillämpas Elaine 
Svenonius' ovan beskrivna teoretiska belysning av nödvändigheten av operationel-
la definitioner vid katalogiseringsarbete.

I följande kapitel, ”Relationer mellan verk, uttryck, manifestationer och exem-
plar i RDA”, analyseras relationsbeteckningarna i RDA:s Appendix J och regel-
texten i kap. 24–28. Efter en inledande diskussion av vad regeltexten innehåller 
behandlas i det första avsnittet möjligheten att i RDA ange en bibliografisk rela-
tion på olika entitetsnivåer. Här jämförs två principiellt relevanta påpekanden om 
hur man kan förhålla sig till denna fråga, det ena hämtat från Tillett, det andra från 
FRBR-rapporten. De båda motsatta förhållningssätt  som framförs i dessa texter 
jämförs därefter med de båda användarkrav som RDA:s system med relationsangi-
velser syftar till att uppfylla.

Kapitlets andra avsnitt utgår från Karen Coyles påpekande att relationsbeteck-
ningarna i Appendix J är av mycket skilda slag och både beskriver mer eller mind-
re handfasta relationer, såsom de mellan fysiska objekt, och mindre konkreta, in-
nehållsliga relationer. I syfte att belysa svårigheter med att ange relationer av det 
sistnämnda slaget analyseras i avsnittet några av de relationsbeteckningar som hör 
till dessa. Avsnittet jämför relationsbeteckningarna med hur sådana så kallade in-
tertextuella  relationer  behandlats  inom  litteraturvetenskaplig  forskning.  Gérard 
Genettes försök att klassificera vad han kallar för hypertextuella relationer mellan 
litterära verk har, som vi ska se, stora likheter med Appendix J och är därför lämp-
ligt att använda som jämförelsematerial. De kategorier Genette definierar jämförs 
med några av RDA:s relationsbeteckningar vilka valts ut för att de är de som hu-
vudsakligen motsvarar Genettes kategorier. Genettes sätt att definiera och proble-
matisera sina kategorier jämförs med hur de utvalda relationsbeteckningarna defi-
nieras och hur deras användning exemplifieras i RDA. Även här är Svenonius' dis-
kussion av operationella definitioner av central betydelse för att belysa problem 
med att tillämpa relationsbeteckningarna.

RDA är som tidigare påpekats en innehållsstandard som inte föreskriver i vil-
ket format data ska kodas och hur de ska presenteras. Av detta skäl behandlas i 
denna undersökning inte format- och implementeringsfrågor såsom frågor om hur 
de bibliografiska relationerna ska anges i katalogdatabaser. Inte heller finns det 
möjlighet att här genomföra någon heltäckande undersökning av de många olika 
relationsbeteckningarna i Appendix J. Istället analyseras på det sätt som beskrivits 
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ovan ett urval av exempel med fokus på principiella frågor och jämförelser med 
hur intertextuella relationer behandlats inom litteraturvetenskaplig forskning. Slut-
ligen ska här påpekas att medan RDA erbjuder katalogiseringsregler som ska gälla 
för alla typer av resurser har fokus i denna undersökning lagts på textmediet, även 
om en del relationer mellan till exempel böcker och filmer också behandlas.
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Bibliografiska relationer i teorier och taxonomier 

RDA är en regeltext och innehåller som sådan anvisningar för hur katalogisering 
ska gå till, inte teoretiska diskussioner om grunden för dessa anvisningar. För att 
undersöka hur bibliografiska relationer studerats och teoretiserats ska vi därför till 
att börja med vända oss utanför RDA. Forskningen om bibliografiska relationer 
domineras av två namn: Barbara B. Tillett och Richard P. Smiraglia. Picco och 
Ortiz Repiso beskriver dessa båda forskares arbeten som ”fundamental texts, for 
having established a precedent in the theoretical body of work on the subject”, me-
dan Morse påpekar att Tillett och Smiraglia ”deepened the discussion of biblio-
graphic modeling by developing taxonomies of relationships.84 Tillett har för öv-
rigt varit aktiv i arbetet med FRBR-rapporten och är en av de ledande personerna 
bakom RDA och ordförande i JSC.85 I detta kapitel diskuteras i tur och ordning 
dessa båda forskares arbeten i syfte att undersöka hur de har teoretiserat och defi-
nierat begrepp och kategorier samt vilken grund deras forskning ger för hantering 
av bibliografiska relationer i praktiskt katalogiseringsarbete.

Barbara B. Tilletts taxonomi över bibliografiska relationer
I sin avhandling Bibliographic Relationships: Toward a Conceptual Structure of  
Bibliographic Relationships Used in Cataloging (1987) analyserar Tillett hur bib-
liografiska relationer behandlats i katalogiseringsregler och angivits i katalogpos-
ter och ställer med utgångspunkt i denna analys upp en taxonomi – dvs. ett klassi-
fikationsschema – över olika typer av bibliografiska relationer. Den opublicerade 
avhandlingens resultat presenteras i en serie om fyra mycket citerade artiklar i Li-
brary Resources & Technical Services 1991–92 vilket utgör en av huvudkällorna i 
följande analys.86

8 4 Picco, P. & Ortiz Repiso, V. (2012), ”The Contribution of FRBR to the Identification of Bibliographic Re-
lationships”, s. 628; Morse, T. (2012), ”Mapping Relationships”, s. 226. Jämför även Svenonius, E. (2000), 
The Intellectual Foundation of Information Organization, s. 100 & s. 213, n. 31.
8 5 IFLA Study Group [...] (2009),  Functional Requirements for Bibliographic Records, s. iv och Joint Stee-
ring Committee for Development of RDA:s webbplats > JSC Members.
8 6 Tillett, B.B. (1991), ”A Taxonomy of Bibliographic Relationships”; Tillett, B.B. (1991), ”A Summary of  
the Treatment of Bibliographic Relationships in Cataloging Rules”; Tillett, B.B. (1992), ”The History of Lin-
king Devices”; Tillett, B.B. (1992), ”Bibliographic Relationships”.
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Tillett analyserar bibliografiska relationer utifrån 24 katalogiseringsregelverk, 
från Antonio Panizzis regler publicerade 1841 fram till 1978 års AACR2. Princi-
per för ”consistent, logical treatment of relationships” har som Tillett påpekar sak-
nats och hennes syfte är att åstadkomma sådana principer genom att ta fram en 
modell  över den begreppsliga struktur på vilken katalogen och katalogiserings-
arbetet vilar.87 Vad Tillett undersöker är alltså vilken (mer eller mindre implicit) 
förståelse av bibliografiska relationer som redan finns i befintliga regelverk. Den-
na förståelse vill Tillett göra explicit och strukturerad för att på så vis skapa en
teoretisk grund för en mer logiskt konsekvent hantering av bibliografiska relatio-
ner i katalogiseringsarbetet.

Tilletts taxonomi består av sju kategorier och uppfyller enligt Tillett en taxo-
nomis krav på ”mutual exclusivity and total exhaustivity”, dvs. den omfattar alla 
typer av bibliografiska relationer och kategorierna överlappar inte varandra.88 De 
sju kategorierna är följande:

1. Equivalence relationships, vilket är relationer mellan ”exact copies of the same 
manifestation of a work, or between an original item and its reproductions, as 
long as  the  intellectual  and artistic  content  and authorship  are  preserved”. 
Denna kategori omfattar ”copies, issues, facsimiles and reprints, photocopies, 
microforms, and other similar reproductions”.

2. Derivative relationships, vilket är relationer mellan ”a bibliographic item and a 
modification based on that same item”. Tillett anger här fyra underkategorier, 
nämligen ”(a) variations or versions of another work, such as editions, revi-
sions, translations, summaries, abstracts, digests; (b) adaptations or modifica-
tions that become new works but are based on earlier works; (c) changes of 
genre, as with dramatizations and novelizations; and (d) new works based on 
the style or thematic content of other works, as with free translations, para-
phrases, imitations, and parodies”.

3.  Descriptive relationships, vilket är relationer mellan ”a bibliographic item or 
work and a description, criticism, evaluation, or review of that work, such as 
that between an item and a book review describing it”. Här ingår även ”anno-
tated editions, casebooks, commentaries, critiques, etc.”.

4. Whole-part (or part-whole) relationships, vilket är relationer mellan ”a compo-
nent part of a bibliographic item or work and its whole, as with an individual 
selection from and the whole anthology, collection, or series”.

8 7 Tillett,  B.B.  (1991),  ”A  Taxonomy  of  Bibliographic  Relationships”,  s. 151 f.,  citatet  från  s. 152; 
Tillett, B.B. (1991),  ”A Summary of the Treatment  of Bibliographic  Relationships  in  Cataloging Rules”,  
s. 394 & 404 f.
8 8 Tillett, B.B. (1991), ”A Taxonomy of Bibliographic Relationships”, s. 155.
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5.  Accompanying relationships, vilket är relationer mellan ”a bibliographic item 
and the bibliographic item it accompanies, such that the two items comple-
ment each other equally or one item augments the other principal or predomi-
nant item”. Tillett exemplifierar med supplement, konkordanser, register och 
bibliotekskataloger och påpekar att det även kan gälla fall där ”the items are 
of equal status but have no specific chronological arrangement”, till exempel 
”parts of a kit”.

6.  Sequential relationships, vilket är relationer mellan ”bibliographic items that 
continue or precede one another, as between the succesive titles of a serial, se-
quels of a monograph, or among the various parts of a numbered series”.

7. Shared characteristic relationships, vilket är relationer mellan ”a bibliographic 
item and other bibliographic items that are not otherwise related but coinci-
dentally have a common author, title, subject, or other characteristic used as 
an access point in a catalog”.89

Den sistnämnda kategorin, shared characteristic relationships, åsyftar en relation 
som endast består i att resurser delar en egenskap, vilken som helst, som kan an-
vändas som sökparameter (till exempel att de har samma utgivningsår eller samma 
utgivare) och därför i en digital katalog är möjlig att använda för att sammanföra 
poster.90 Denna kategori lämnas här åt sidan. De övriga sex relationstyperna ligger, 
som Morse påpekat, till grund för relationsbeteckningarna i RDA:s Appendix J, 
där de utgör de övergripande relationstyperna.91

Tilletts taxonomi behandlar som framgår såväl relationer som rör innehålls-
liga aspekter som relationer som rör dokumentens fysiska aspekter.92 En distink-
tion  mellan  sådana  aspekter  antyds  genom  Tilletts  användning  av  begreppen 
”work”, ”manifestation of a work” och ”bibliographic item” – samt genom en not 
där ”work” definieras som ”an abstract entity, which a physical item embodies” – 
men är inte konsekvent genomförd.93 Taxonomin är alltså inte strukturerad utifrån 
någon distinktion mellan olika entiteter eller nivåer som i FRBR och RDA utan 
utgår från de befintliga bibliografiska posterna i en traditionell, ”platt” katalog.94

I en artikel från 2001 preciserar emellertid Tillett sin taxonomi med utgångs-
punkt i FRBR:s grupp 1-entiteter och särskiljer nu relationer på innehållsnivå från 
8 9 Tillett, B.B. (1991), ”A Taxonomy of Bibliographic Relationships”, s. 156. För att undvika den förvirring 
som ett försök att översätta Tilletts, Smiraglias och RDA:s beteckningar för olika relationstyper till svenska  
skulle kunna orsaka används i denna uppsats de engelska termerna.
9 0 Tillett, B.B. (1991), ”A Taxonomy of Bibliographic Relationships”, s. 150 f.
9 1 Morse, T. (2012), ”Mapping Relationships”, s. 238.
9 2 Jämför Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 38 som påpekar att Tilletts taxonomi omfattar 
”relationships among both physical and intellectual components of bibliographic entitites”.
9 3 Tillett, B.B. (1991), ”A Summary of the Treatment of Bibliographic Relationships in Cataloging Rules”,  
s. 403, n. 14.
9 4 Den traditionella bibliotekskatalogen – vilken är baserad på vad som i FRBR kallas manifestationen – kan 
kallas ”platt” eftersom alla poster ligger på samma nivå. Se härom t.ex. Säfström, M. (2004), ”Funktionella  
krav på bibliografiska poster”, s. 80.
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andra typer av relationer (vilka hon inte ger någon samlad beteckning).  Equival-
ence,  derivative och  descriptive relationships betraktar Tillett  som relationer på 
verknivå och betecknar dem som ”content relationships”. De olika typerna av in-
nehållsliga relationer kan enligt Tillett ses som delar av ”a continuum of intellec-
tual or artistic content” där de relaterade resursernas innehåll i ena änden är iden-
tiska (equivalence) för att sedan bli mer (derivative) och mer (descriptive) olika på 
det sätt som visas i nedanstående figur.95

Figur 2: Innehållsrelationer betraktade som ett kontinuum

Källa: Tillett, B.B. (2001), ”Bibliographic Relationships”, s. 23, figur 2.

© 2001 Kluwer Academic Publishers Boston and Springer Science+Business Media B.V., with  
kind permission from Springer Science+Business Media B.V.

Att på detta sätt betrakta de olika innehållsrelationerna som delar av ett kontinuum 
antyder att gränsdragningen mellan relationstyperna är mer eller mindre godtyck-
lig. På samma sätt betraktar Tillett gränsen för när två resurser är att se som sam-
ma verk som en pragmatisk definitionsfråga och markerar i figuren en ”cut-off 
point” som anger hur gränsen dras i AACR2.96

Även när Tillett diskuterar de olika relationstyperna närmare betonar hon att 
gränserna mellan dem inte är otvetydigt bestämda. Således påpekas om equival-
ence relationships att själva idén om ekvivalens är problematisk eftersom ”it is a 
subjective determination whether entities are indeed equivalent or not, depending 
on what the user considers to be the 'same [...]'”. Enligt Tillett är det på verk- och 
uttrycksnivåerna som det är mest subjektivt vad som är ekvivalent (har till exem-
9 5 Tillett, B.B. (2001), ”Bibliographic Relationships”, s. 22.
9 6 Tillett, B.B. (2001), ”Bibliographic Relationships”, s. 22.
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pel en svartvit film som färglagts fortfarande samma innehåll?), men hon noterar 
även  att  skillnader på manifestations- eller exemplarnivå kan vara relevanta för 
vissa användare som då inte betraktar olika instanser av dessa som likvärdiga.97

Tillett  påpekar vidare att  gränsen kan vara hårfin  mellan  ”a variation of a 
work [derivative relationship] and when a work describes or refers to an earlier 
work, such as a criticism or commentary (descriptive [...] relationship), or is inten-
ded to be a companion or tool to facilitate use of another work, such as a concor-
dance (accompanying [...] relationship)”. Eftersom skillnaden är så subtil kan det, 
säger Tillett, kanske vara mer användbart ”to categorize derivative and descriptive 
together”.98 Vad gäller  accompanying relationships kan de relaterade entiteterna 
antingen ses som av varandra beroende delar som ingår i en gemensam helhet eller 
som av varandra oberoende entiteter som packeterats tillsammans. I det senare fal-
let kan relationen ses som ”existing beyond the continuum of close content rela-
tionships”, vilket innebär att den befinner sig utanför den högra änden i figur 2. 
När relationen rör ett verk som åtföjer det intellektuella eller konstnärliga innehål-
let i ett annat verk (dvs. när det gäller en relation på verknivån) är därför även ac-
companying relationships att betrakta som en innehållslig relation.99 Mellan åtmin-
stone fyra av kategorierna i Tilletts taxonomi (equivalent,  derivative,  descriptive 
och accompanying relationships) är gränserna således flytande.

Sequential och whole-part relationships behandlas mycket knapphändigt i ar-
tikeln från 2001.100 I den tidigare artikelserien är Tillett något utförligare. Om den 
förstnämnda relationstypen påpekas här att ”the important factor for a sequential 
relationship is that a set of items is sequential in nature, i.e., follows a sequence, 
not that it can be arranged in chronological order” – detta eftersom ”all works are 
fixed in time by virtue of their date of publication and can therefore be placed in a 
chronological order”. Tillett definierar inte begreppet ”sequential” närmare utan 
nöjer sig med att exemplifiera: ”Such works include monographs that are true se-
quels (by virtue of continuing the theme of some first work in the series), as well 
as serials that have earlier and later components or title changes.”101 Av dessa ex-
empel framgår att även sequential relationships kan vara relationer på innehållsni-
vå såväl som relationer mellan fysiska entiteter.

Vad gäller whole-part relationships gör Tillett ett antal intressanta distinktio-
ner i  artikelserien.  De komponenter som i sådana relationer utgör delarna kan, 
skriver Tillett, ”be parts of some particular physical manifestation of a work, that 
is, parts of a bibliographic item, or they might be parts of some abstract work”. 
Tillett  delar in  whole-part relationships i två underkategorier: relationer mellan 

9 7 Tillett, B.B. (2001), ”Bibliographic Relationships”, s. 24.
9 8 Tillett, B.B. (2001), ”Bibliographic Relationships”, s. 25.
9 9 Tillett, B.B. (2001), ”Bibliographic Relationships”, s. 26, de två sista orden i citatet är fetstilta i originalet. 
1 0 0 Tillett, B.B. (2001), ”Bibliographic Relationships”, s. 25 f.
1 0 1 Tillett, B.B. (1991), ”A Summary of the Treatment of Bibliographic Relationships in Cataloging Rules”, 
s. 401.
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a) en fysisk del och en fysisk helhet, och b) relationer mellan en fysisk del och en 
abstrakt helhet (”an abstract work”).102

Relationerna mellan en fysisk del och en fysisk helhet delas i sin tur in i två 
underkategorier:  containing relationships och  extractive relationships. Den förra 
består av relationer mellan till exempel en monografi och dess enskilda kapitel, 
där relationen gäller faktiska delar av en fysisk enhet. Den senare består istället av 
relationer mellan till exempel ett särtryck av en artikel och det tidskriftsnummer 
den ingick i, och föreligger när ”parts of an item have been extracted and issued 
separately as individual selections”.103

Relationerna mellan en fysisk del och en abstrakt helhet benämner Tillett ab-
stract relationships och exemplifierar med relationen mellan en separat utgåva av 
Geoffrey Chaucers The Wife of Bath's Tale och författarens The Canterbury Tales 
där berättelsen ingår. Tilletts terminologi i artikelserien är som tidigare påpekats 
inte konsekvent, något som här märks genom att hon efter att först ha definierat 
abstract relationships  som relationer mellan en fysisk del och en abstrakt helhet 
också definierar dem som relationer mellan ”parts of a work and the work”, dvs. 
mellan två abstrakta entiteter.104 Det är i vilket fall tydligt att det här rör sig om en 
relation på innehållslig nivå. Även whole-part relationships kan alltså vara relatio-
ner på såväl innehållslig som på fysisk nivå.

Trots att Tillett särskiljer innehållsliga relationstyper från andra relationer vi-
sar det sig alltså att samtliga relationstyper i hennes taxonomi kan operera på en 
innehållslig nivå. Man kan mot denna bakgrund fråga sig hur skarp distinktionen 
mellan en resurs innehållsliga och fysiska aspekter egentligen är och i vilken mån 
den är praktiskt tillämpbar vid beskrivning av bibliografiska relationer.

Tillett menar slutligen att det är av stor vikt att de bibliografiska relationerna 
görs mer explicita och presenteras på ett konsekvent sätt så att användare kan för-
stå vilka navigeringsmöjligheter som erbjuds. ”Cataloging rules should”, skriver 
Tillett,  ”be more  explicit  about  the types of  relationships  worth including and 
should provide appropriate consistency in the methods used to express relation-
ships. [...]  Consistency in treatment would benefit  users' understanding of rela-
tionships.”105 Detta krav på konsekvent behandling av bibliografiska relationer står 
inte nödvändigtvis i motsättning till Tilletts bild av gränserna mellan olika rela-
tionstyper  som  subjektiva  och  flytande.  Däremot  kräver  den  konsekvens  som 
Tillett efterlyser att de definitioner och gränsdragningskriterier som anges i katalo-
giseringsregler – oavsett hur godtyckliga de i teorin är – är så exakta att katalogi-
satörens  tolkningsutrymme är i  princip obefintligt.  Relationskategorierna måste 

1 0 2 Tillett, B.B. (1991), ”A Summary of the Treatment of Bibliographic Relationships in Cataloging Rules”, 
s. 398 f.
1 0 3 Tillett, B.B. (1991), ”A Summary of the Treatment of Bibliographic Relationships in Cataloging Rules”, 
s. 399.
1 0 4 Tillett, B.B. (1991), ”A Summary of the Treatment of Bibliographic Relationships in Cataloging Rules”, 
s. 398 f., citatet från s. 399.
1 0 5 Tillett, B.B. (2001), ”Bibliographic Relationships”, s. 31 f., citatet från s. 32.
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alltså, med Svenonius terminologi, definieras operationellt. Tilletts problematise-
rande sätt att behandla gränserna mellan de olika kategorierna torde spegla verk-
lighetens komplexitet väl men utgör inte någon produktiv grund att bygga prak-
tiskt tillämpbara katalogiseringsregler på.

Richard P. Smiraglias teori om verkets natur och bibliografis-
ka familjer

Till skillnad från Tillett, som försöker systematisera alla typer av bibliografiska re-
lationer, begränsar sig Smiraglia till derivative relationships. Sådana relationer ut-
gjorde ämnet för hans opublicerade avhandling Authority Control and the Extent  
of Bibliographic Relationships (1992) och han har fortsatt att behandla dem i en 
rad artiklar samt en bok, The Nature of ”A Work”: Implications for the Organiza-
tion of Knowledge (2001), vilken här används som huvudkälla. Smiraglias forsk-
ning kretsar i stor utsträckning kring vad han kallar för ”bibliographic families”, 
ett begrepp han definierar som ”the set of all works that are derived from a com-
mon progenitor”. En sådan bibliografisk familj kan exempelvis bestå av en origi-
nalutgåva av en roman, nya utgåvor och översättningar, en kommenterad utgåva 
och en filmatisering baserad på romanen.106

Medan Tillett, som vi sett, behandlar bibliografiska relationer på både inne-
hållslig nivå och på fysisk nivå är Smiraglia uteslutande intresserad av innehållsli-
ga relationer. Han utgår från att ”[e]ach bibliographic entity has two properties—
physical and intellectual” och att ”[a] containing relationship exists between the 
two properties. The physical property—often termed 'an item'—is the package for 
the intellectual.” Enligt Smiraglia består alltså vad han kallar för en bibliografisk 
entitet av två delar: en fysisk del, vilken han benämner ”document”, som fungerar 
som en behållare för en intellektuell del, vilken han benämner ”work”.107 Som så-
väl titeln på hans bok som hans definition av bibliografiska familjer antyder är 
verkbegreppet av central betydelse för Smiraglia.

I sin bok skisserar Smiraglia en teori om vad ett verk är. Den formella defini-
tion han där lägger fram lyder: ”A work is a signifying, concrete set of ideational 
conceptions  that  finds  realization  through semantic  or  symbolic  expression.”108 
Smiraglia skiljer här mellan å ena sidan idémässiga föreställningar, å andra sidan 
de tecken som dessa föreställningar kommer till uttryck genom. Det sistnämna be-
nämner han ”text”. Distinktionen tycks i det närmaste sammanfalla med FRBR-
modellens verk och uttryck, men en skillnad är att Smiraglias ”work” är vad han 
kallar en dikotom entitet och består av  både ”ideational content” och ”semantic 

1 0 6 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 3, jämför exemplen på s. 105–118.
1 0 7 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 2 f.
1 0 8 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 129. Meningen är kursiverad i originalet.
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content”, inte bara av det förra. Ett verk kan, påpekar Smiraglia, representeras av 
olika texter,  dvs.  det  kan realiseras som ”different sets  of semantic content” –
exempelvis originalets text och texten i översättning.109

En intressant fråga är vad Smiraglias verk egentligen består i och vad dess on-
tologiska status är, dvs. på vilket sätt det existerar. Att Smiraglias verkbegrepp 
omfattar både idéinnehåll och de tecken genom vilka detta realiseras tycks inte be-
tyda att verket måste komma till uttryck som text för att finnas till. ”Works exist 
in the abstract as ideational content”, skriver han på ett ställe och på ett annat heter 
det: ”Works are abstract until or unless fixed in a signifying text.” 110 Verk tycks 
alltså kunna existera både realiserade som texter och som helt och hållet abstrakta 
företeelser, dvs. som enbart idéinnehåll.  Detta idéinnehåll (”ideational content”) 
definierar Smiraglia som ”[t]he propositions expressed in a work”, en definition 
som dock förefaller inkonsekvent eftersom ett verk enligt vad som nyss anförts 
inte behöver vara uttryckt (dvs. inte formulerat som text) för att existera.111 Smi-
raglia betonar också att ett verk är något som skapats medvetet, dvs. det krävs en 
upphovsmans intention för att något ska vara ett verk. ”[A] work is the set of ideas 
created by an author or other artist, set into a document using text, with the inten-
tion of being communicated to a receiver”, skriver Smiraglia i sin bok.112 I en arti-
kel från 2002 – ”Further Reflections on the Nature of 'A Work'” – tydliggör han 
att detta krav på intention ska förstås så att ”documents may contain text that does 
not constitute a work”, vilket är fallet ”with documents that record raw data, un-
corrupted by authorial intention”.113 Enligt Smiraglia är ett verk alltså en intentio-
nellt skapad uppsättning idéer eller utsagor som kan uttryckas som tecken, men 
som också kan existera enbart som idéinnehåll.

När Smiraglia  i  den nyssnämnda artikeln diskuterar FRBR-modellen tolkar 
han denna utifrån sin egen uppfattning om verkets beskaffenhet och ontologiska 
status:

In this schema [dvs. i FRBR], a work begins as a set of impressions (ideational concepts) in 
the mind of its creator [...]. Once the creator has mulled over these impressions sufficiently to 
formulate an ordered presentation, then they may take on the characteristics of expression 
(ideational content [bör vara semantic content]). Once expressed, capture as a specific set of 
semantic and ideational strings yields an ordered set that is a concrete manifestation of the 
work. A manifestation, in turn, may be embodied in one or more items.114

I FRBR-rapporten definieras visserligen verk som ”a distinct intellectual or artistic 
creation”. Någon  upphovsmannamässig  intention  omtalas  emellertid  inte  och 
FRBR:s verkentitet betraktas – till skillnad från Smiraglias verk – inte som något 

1 0 9 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 122.
1 1 0 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 122 respektive 130.
1 1 1 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 167, jämför även s. 42.
1 1 2 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 121.
1 1 3 Smiraglia, R.P. (2002), ”Further Reflections on the Nature of 'A Work'”, s. 3.
1 1 4 Smiraglia, R.P. (2002), ”Further Reflections on the Nature of 'A Work'”, s. 4.
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som finns oberoende av de tecken som uttrycker det. Tvärtom sägs det uttryckli-
gen att ”the  work itself exists only in the commonality of content between and 
among the various expressions of the work”.115

Allyson Carlyle har i en diskussion om hur FRBR:s grupp 1-entiteter och de-
ras primära relationer ska förstås avfärdat just tolkningar som Smiraglias, där enti-
teterna inordnas i en kronologisk, kreativ process som börjar med verket som idé i 
upphovsmannens huvud, som sedan kommer till uttryck som något slags symbo-
ler, vilka därefter publiceras som en manifestation och produceras som enskilda 
exemplar. Carlyle invänder att det inte är möjligt att katalogisera något som hän-
der innan ett exemplar har framställts och hävdar att FRBR istället bör betraktas 
som en existentiell modell som inte visar hur dokument tillkommer utan vad de är. 
Katalogisering utgår från exemplaret, i vilket även de andra entiteterna är närva-
rande. En del av de attribut som katalogisatören beskriver tillhör verknivån (till 
exempel uniform titel), en del tillhör uttrycket (till exempel översättaruppgift), en 
del tillhör manifestationen (till exempel förlagsuppgift) och en del attribut skapas 
för att beskriva exemplaret (till exempel hyllsignum).116

Medan FRBR begränsar sig till att modellera det bibliografiska universumet 
för katalogiseringssyften är syftet med Smiraglias teori om verket och de biblio-
grafiska familjerna betydligt bredare. I artikeln från 2002 hävdar han att ”the qua-
lities of the work phenomenon are broader than just their purely bibliographical 
application” och den teori om verket som han skisserar i sin bok behandlar således 
inte bara verket som bibliografisk entitet utan försöker också beskriva verkets na-
tur utifrån hur det fungerar socialt, kulturellt och lingvistiskt.117 Smiraglia vill, som 
han  skriver,  ”extend  the  definition  of  work  beyond  the  narrow parameters  of 
knowledge organization so as to inform the field from interdisciplinary perspecti-
ves”.118

Smiraglia hävdar att  verk i  samhället  fungerar som ”vehicles that transport 
ideas along a human continuum, contributing to the advancement of human know-
ledge in specific ways and to the advancement of the human social condition in 
more general ways” och menar att de fyller samma funktion i en kultur som tecken 
gör i språket. Han utgår från Ferdinand de Saussures strukturalistiska språkteori 
enligt vilken ett tecken består av två delar: signifikant (det betecknande) och signi-
fikat (det betecknade). Tecknet är, säger Saussure, på samma gång både oförän-
derligt och föränderligt. En signifikant är å ena sidan bestämd i den språkliga ge-
menskap som använder den och därför oföränderlig, å andra sidan förändras den 

1 1 5 IFLA Study Group [...]  (2009),  Functional  Requirements  for  Bibliographic  Records,  s. 13  respektive 
s. 17.
1 1 6 Carlyle, A. (2006), ”Understanding FRBR as a Conceptual Model”, s. 270 f.
1 1 7 Smiraglia, R.P. (2002), ”Further Reflections on the Nature of 'A Work'”, s. 7; Smiraglia, R.P. (2001), The 
Nature of ”A Work”, s. 129 & passim.
1 1 8 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 53.

36



över tid. Även när ett tecken på detta sätt förändras förblir något av det gamla – av 
tecknets historia – kvar.119 Likadant förhåller det sig med verk, anser Smiraglia:

A new work clearly is unique at the point of its creation, and its ownership is clear for that 
single moment when the work is fixed for the first time in tangible form. At this point the 
work has the quality of the linguistic signifier—immutable and clearly definable both in its 
ideational and semantic content and in its social role for the culture in which it is created. But 
once the work is released to the public it becomes inherently mutable in a variety of ways. 
Works are volatile; changeable in the expression of their content, variable in their perception 
among  those  who  receive  them,  and  constantly  evolving  in  ownership  as  they  progress 
through their collaborative social roles.120

På samma sätt som det språkliga tecknet förändras och samtidigt i någon mening 
förblir detsamma gäller alltså enligt Smiraglia för verket att det förändras – genom 
att det när det ges ut på nytt kan ha ett förändrat uttryck, men också genom att det 
uppfattas på olika sätt av olika mottagare – samtidigt som det i någon mening för-
blir detsamma, dvs. fortfarande är samma verk. För Smiraglia är det här inte fråga 
om huruvida verket för praktiska katalogiseringssyften kan betraktas som detsam-
ma. I en betydligt mer fundamental mening tycks han se det som att verket faktiskt 
är samma verk, ett synsätt som vi återkommer till nedan.

De bibliografiska relationer som Smiraliga systematiserar i sin taxonomi över 
derivative relationships fungerar som ett analysredskap för att mer i detalj under-
söka hur verk förändras och varför. Smiraglia klargör i sin bok inte exakt hur hans 
taxonomi tagits fram, utan beskriver den bara som postulerad (”posited”) och på-
pekar att den sedan bekräftats genom undersökningar av kataloger.121 Derivative  
relationships definierar Smiraglia som ”[c]ommonality among the members of a 
bibliographic family, especially between any new instantiation of a work and its 
progenitor”, där ”instantiation” är ”[a] realization of a work that takes physical 
form in a document” och alltså tycks motsvara vad som i FRBR kallas manifesta-
tion.122 Taxonomin består av följande kategorier:

1. Simultaneous derivation, vilket är en ”[i]nstantiation of a work that is published 
at the same time as the progenitor, usually in a different place, sometimes ex-
hibiting slightly different bibliographic characteristics”. Det kan till exempel 
röra sig om en brittisk och en amerikansk utgåva.

2. Successive derivation, vilket är en ”[r]evised instantiation of a work that is pu-
blished in sequence,  usually issued with statements  such as 'second (third, 
etc.) edition,' 'new, revised edition [...]'”. Det kan även röra sig om ”works that 
are issued successively with new authors” samt om verk som utgivits  flera 
gånger ”without statements identifying the derivation”.

1 1 9 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 55 ff., citatet från s. 55.
1 2 0 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 72.
1 2 1 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 42 ff.
1 2 2 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 166 f.
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3.  Translation, vilket är ”[t]he rendering of a work in a different language such 
that there is a complete alteration of the semantic content but no substantial 
alteration of ideational content”.

4. Amplification, vilket är ”[a]n instantiation of a work that includes material ex-
traneous to the progenitor”, ”including only illustrated texts, musical settings, 
and  criticisms,  concordances,  and  commentaries  that  include  the  original 
text”.

5. Extraction, vilket är en ”[i]nstantiation of a work that includes less than the en-
tire text”. Här ingår ”abridgements, condensations, and excerpts”.

6. Adaptation, vilket är ”[a] modification of a work”. Här ingår ”simplifications, 
screenplays,  librettos,  arrangements  of  musical  works,  and other  modifica-
tions”.

7. Performances, vilket är ”[a]ctive instantiations of a work that are realized aural-
ly or visually”. Här ingår ”sound or visual (i.e., film or video) recordings”.123

Dessa relationstyper (som Smiraglia beskriver som underkategorier till Tilletts de-
rivative  relationships,  men  vars  första  kategori  i  själva  verket  tycks  höra  till 
Tilletts equivalence relationships) utgör de samband som kan finnas mellan med-
lemmarna av en bibliografisk familj.124 Smiraglia beskriver i sin bok ett antal kvan-
titativa och kvalitativa undersökningar genomförda med utgångspunkt i taxono-
min, främst av honom själv.125

Kvantitativt undersöks bland annat hur vanliga derivative relationships är och 
vad som kännetecknar verk som ingår i bibliografiska familjer. Slumpmässiga ur-
val ur amerikanska kataloger och ur WorldCat analyseras och Smiraglia finner att 
någonstans mellan 30 och 60 procent av alla verk ger upphov till bibliografiska fa-
miljer, att äldre verk är överrepresenterade bland dessa samt att liturgi och vissa 
konstnärliga genrer såsom dramatik, poesi och fiktionsprosa i högre utsträckning 
tenderar att ingå i bibliografiska familjer.126

1 2 3 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 42 & 165 ff. Kategoribeteckningarna har här ändrats 
från Smiraglias plurala former till singular i samtliga fall utom vad gäller performances. Detta eftersom Smi-
raglia i presentationen av sin taxonomi (s. 42) inte ger några formella definitioner av termerna, varför dessa  
definitioner istället fått hämtas från bokens ordlista (s. 165 ff.), där de anges i singular. Även performances 
anges i ordlistan i singular, men definitionen är formulerad i plural.  Detta problem är betecknande för Smi-
raglias framställning som är rörigt disponerad och fylld av inkonsekvenser.
1 2 4 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 41 f. Utöver ovannämnda kategorier tillfogar Smirag-
lia på ett annat ställe ytterligare en kategori, ”predecessor”, vilket är ”a work from which the progenitor is cle-
arly derived,  e.g.,  a  short  story from which  a  novel  is  derived” (Smiraglia,  R.P.  (2001),  The  Nature of  
”A Work”, s. 96). Varför denna ”predecessor” inte utgör den aktuella bibliografiska familjens egentliga ”pro-
genitor” framgår inte och Smiraglia definierar inte kategorin närmare.
1 2 5 En kvantitativ studie har genomförts av Sherry L. Vellucci och Smiraglia har genomfört både kvantitativa 
och  kvalitativa  studier  tillsammans  med  Gregory  H.  Leazer.  Se  Smiraglia,  R.P.  (2001),  The  Nature  of  
”A Work”, s. 80 f. & 104 f.
1 2 6 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, särskilt s. 83, 102 & 126.
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Kvalitativt analyseras några utvalda, särskilt invecklade bibliografiska famil-
jer med avseende på vilken typ av  derivative relationships som finns mellan fa-
miljemedlemmarna.  Genom dessa analyser vill Smiraglia visa på hur kulturella, 
kommersiella  och  tekniska  krafter  driver  fram ”the  evolution  of  works  across 
time”.127 Bland annat diskuterar Smiraglia de bibliografiska familjerna i relation 
till popularitet och kanon – två begrepp som han tycks uppfatta som synonyma. 
Popularitet  tycks vara ”a contributing factor to the phenomenon of derivation”, 
menar Smiraglia och påpekar att ”[o]nce a work has entered the canon it can begin 
to mutate, becoming a collaborative entity that is changed over time by those who 
embrace it”. Ju mer omhuldat ett verk är, desto mer sannolikt är det att det kom-
mer att förändras, konstaterar han.128 Smiraglia undersöker således betydligt breda-
re frågor än sådana som gäller kunskapsorganisation och hans taxonomi fungerar 
snarast som en metod för undersökningar av ett slag som ligger nära litteratursoci-
ologin.129

Till skillnad från i FRBR-modellen betraktas verket hos Smiraglia således inte 
bara som en entitet som definieras i syfte att uppfylla användarkrav. Istället försö-
ker han föra samman en mängd olika perspektiv till en gemensam teori om verkets 
natur. Smiraglia menar att hans bredare förståelse av verket som kulturellt feno-
men är en nödvändig grund för utvecklingen av kunskapsorganiserande system:

Understanding works as cultural phenomena apart from their value for information retrieval is 
an important emerging area of study. The value of such analysis is increased comprehension 
of the roles that works play in society, and therefore the concomitant comprehension of ways 
in which systems for work retrieval need to be designed. It is not sufficient simply to under-
stand that works are embodied by texts that inhabit documents that may be retrieved. Rather, 
it is critical to understand that any given text of a work, or any given documentary instantia-
tion of a work, is a cultural product that has been shaped by technological, economic, and so-
cial forces.130

Att en bredare bakgrundsförståelse av de resurser som beskrivs kan ha sin nytta 
vid kunskapsorganisation kan Smiraglia förvisso ha en poäng i. Vad han emeller-
tid inte tycks ha klart för sig är att det finns en avgörande skillnad mellan att un-
dersöka hur verk fungerar i samhället och att föreskriva regler för hur de ska han-
teras i katalogiseringssammanhang. Smiraglia menar att de kategorier han diskute-
rar ska ses som ”a preliminary or basic taxonomy of relationships among networks 
of textual identities” att användas vid angivande av bibliografiska relationer i ka-

1 2 7 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 104 f., citatet från s. 105.
1 2 8 Smiraglia, R.P. (2001),  The Nature of ”A Work”, s. 118 f., citaten från s. 119. På ett annat ställe skiljer 
Smiraglia dock mellan när ett verk blir en del av ”the culture's academic canon” och när det blir ”a popular  
icon” (s. 125).
1 2 9 Om litteratursociologin, som studerar litteraturen bl.a. i relation till dess sociala och materiella villkor och  
i relation till hur värderingar konstrueras och förändras, se t.ex. Svedjedal, J. (2012), ”Det litteratursociolo -
giska perspektivet”.
1 3 0 Smiraglia, R.P. (2002), ”Further Reflections on the Nature of 'A Work'”, s. 9. Jämför även Smiraglia, R.P. 
(2001), The Nature of ”A Work”, s. 129.
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taloger.131 Problemet är att han inte definierar sina begrepp och kategorier på ett 
sätt som gör dem tillämpbara i det praktiska katalogiseringsarbetet, dvs. att han 
inte definierar dem operationellt.

Smiraglia menar sig visserligen ha formulerat  ”an operational definition of 
work”, vilken lyder på följande sätt:

Work is the intellectual content of a bibliographic entity; any work has two properties: a) the 
properties expressed, which form ideational content; and b) the expression of those proposi-
tions (usually a particular set of linguistic (musical, etc.) strings), which form semantic con-
tent.132

Denna definition anger emellertid inte hur man ska gå tillväga för att skilja ett  
verk från ett annat och är således inte operationell. Tvärtom definieras verk här ge-
nom att dess karakteristiska egenskaper anges. Smiraglia påpekar också att ”any 
change in either the semantic content or the ideational content would create a new, 
if still related, work”.133 Detta kriterium har större möjligheter att fungera som ope-
rationell definition då det anger att fullständig överensstämmelse i såväl idéinne-
håll som semantiskt innehåll krävs för att samma verk ska föreligga. Det skulle så-
ledes räcka med att ett enda tecken förändras för att ett nytt verk ska uppstå, vilket 
bland annat innebär att översättningar skulle utgöra olika verk.134 Verkbegreppet 
skulle därigenom förlora det mesta av sin användbarhet, men det är en operatio-
nellt fungerande definition.

I sin bok använder sig Smiraglia emellertid inte av detta kriterium för att dra 
gränsen mellan olika verk. Vi har redan sett hur han utifrån jämförelsen med Saus-
sures språkteori hävdar att ett verk kan förbli detsamma även när dess uttryck för-
ändras. Att Smiraglia påpekar att han i sin  avhandling visat på ”the divergence 
among instantiations of a given work” indikerar samma sak.135

Vidare påpekar Smiraglia att  det råder viss enighet bland forskarna om att 
”[t]he degree of change in ideational and semantic content determines the point at 
which a text represents a new work”, men att den springande punkten är hur stor 
denna förändring ska vara.136 Att en gräns mellan olika verk kan dras någonstans 
på ett kontinuum mellan identiskt och helt olika innehåll är en tanke vi känner 
igen från Tillett, som betraktade frågan om var denna punkt finns som en pragma-
tisk definitionsfråga och valde att ange var gränsen dras i AACR2. På liknande 
sätt ses denna gräns i FRBR-rapporten som kulturellt konstruerad varför ”the bib-

1 3 1 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 132.
1 3 2 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 42.
1 3 3 Smiraglia, R.P. (2001),  The Nature of ”A Work”, s. 42. Formuleringen antyder att idéinnehållet skulle 
kunna förändras även om det semantiska innehållet (dvs. texten) förblir oförändrat. Detta tycks implicera att  
idéinnehållet på något sätt existerar och kan förändras oberoende av dess olika uttryck.
1 3 4 Beträffande att betrakta översättningar som olika verk med utgångspunkt i detta kriterium, jämför Smirag-
lia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 32. Jämför även Smiraglia, R.P. (2002), ”Further Reflections on 
the Nature of 'A Work'”, s. 6.
1 3 5 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 43.
1 3 6 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 50 & 52, citatet från s. 50.
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liographic conventions established by various cultures or national groups may differ  
in terms of the criteria they use for determining the boundaries between one work and 
another”.137 Smiraglia tycks emellertid mena att det finns en bestämd sådan gräns 
och att frågan handlar om att hitta den punkt där den går. Således påpekar han att 
”[m]ost agree that change in ideational and semantic content may reach a point at 
which a text represents an entirely new work, but the point at which this happens 
has not been clearly identified”.138

Smiraglia förefaller alltså anse att ett verk är ett objektivt existerande fenomen 
som har ett bestämt väsen och som kan undersökas empiriskt på i princip samma 
sätt som företeelser i naturen, vilken är en (i filosofisk mening) mycket idealistisk 
föreställning. Det närmaste han kommer att identifiera gränsen mellan olika verk 
och därigenom åstadkomma en operationell definition är när han i sin teori om 
verket hävdar att ”[s]ubstantial change in ideational or semantic content results in 
the creation of a new, but related, work”.139 Frågan om vad ”substantial change” in-
nebär förblir emellertid obesvarad och således kan inte heller detta kriterium an-
vändas för att dra en gräns mellan olika verk.

Smiraglia  gör även en distinktion bland de olika kategorierna i  taxonomin 
över  derivative  relationships,  där  han  skiljer  mellan  ”derivations”  och 
”mutations”. Till de förra räknar han  simultaneous editions,  successive editions, 
amplifications och  extractions, för vilka gäller att ”ideational and semantic con-
tent do not change”.140 Till de senare hör translations, adaptations och performan-
ces, där ”the ideational and semantic content” istället ”have mutated to some de-
gree”. Smiraglia påpekar att man skulle kunna göra ”a plausible case [...] that mu-
tation to this extent consitutes new works”, så att gränsen mellan derivations och 
mutations alltså skulle utgöra gränsen mellan två verk. Emellertid är det, fortsätter 
han, ”generally accepted that mutations in these categories are in effect simply re-
iterations  of  the  original  work,  and  thus  they continue  to  signify the  original 
work”.141 Vad distinktionen mellan derivations och mutations egentligen syftar till 
framstår därigenom som oklart. Påståendet att såväl idéinnehåll som semantiskt 
innehåll skulle vara oförändrade hos  derivations – något som skulle innebära att 
teckenföljden vore exakt densamma – är dessutom inkonsekvent. Av Smiraglias 
ovan återgivna definitioner av kategorierna i  taxonomin framgår att  åtminstone 
successive derivations och extractions avser texter som förändrats (genom revide-
ring respektive förkortning), dvs. texter där det semantiska innehållet inte är iden-
tiskt. Förvirrande nog definierar Smiraglia till yttermera visso i sin ordlista  deri-
vation på ett sätt som direkt motsäger den ovan citerade definitionen, nämligen 
som ”[i]nstantiations of a work that retain some ideational content from the proge-
1 3 7  IFLA Study Group [...] (2009), Functional Requirements for Bibliographic Records, s. 17.
1 3 8 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 123.
1 3 9 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 129.
1 4 0 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 130. Terminologin skiljer sig här något från den i tax-
onomin, där Smiraglia istället talar om simultaneous derivations och successive derivations.
1 4 1 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 130.
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nitor but have significantly different semantic content; including simultaneous edi-
tions, successive editions, amplifications, extractions”.142

Om Smiraglias verkbegrepp framstår som otillräckligt operationaliserat gäller 
detsamma även åtminstone ett antal av kategorierna i hans taxonomi.  Successive 
derivations förefaller exempelvis att döma av namnet skilja sig från simultaneous  
derivations genom att de inte är utgivna vid samma tillfälle. Vid sidan av detta 
kronologiska kriterium anges emellertid, som vi sett ovan, också att en successive 
derivation är en ”[r]evised instantiation of a work”, vilket antyder att en innehålls-
lig förändring är avgörande. Vad ”revised” innebär klargörs dock inte. Vidare an-
ges som ett kriterium för translations att ingen ”substantial alteration of ideational 
content” ska ha skett, men när en förändring är ”substantial” och hur detta ska av-
göras specificeras inte heller. Även  adaptation definieras mycket vagt och utan 
närmare precisering som ”[a] modification of a work”. I samband med analyserna 
av bibliografiska familjer antyder  Smiraglia också på några ställen att det finns 
svårigheter i att hänföra relationer till en specifik kategori, men trots att dessa svå-
righeter är av central betydelse för framför allt de kvantitativa undersökningarna 
problematiseras frågan inte närmare.143

Jämförelse och slutsatser
Som vi sett i detta kapitel systematiserar såväl Tillett som Smiraglia bibliografiska 
relationer genom att ställa upp en taxonomi över olika relationstyper. I Tilletts fall 
gör taxonomin anspråk på att vara fullständig, dvs. omfatta alla slags relations-
typer, medan Smiraglia begränsar sig till vad han kallar  derivative relationships. 
Tilletts taxonomi bygger på en analys av katalogiseringsregler och katalogposter. 
Smiraglia har istället börjat med att postulera taxonomin för att först därefter be-
kräfta den genom undersökningar av kataloger.

Tilletts  taxonomi omfattar såväl innehållsliga relationer som relationer som 
rör dokumentens  fysiska aspekter.  I dess första version struktureras taxonomin 
inte utifrån någon distinktion mellan dessa olika aspekter. Senare preciseras den 
dock med utgångspunkt i FRBR:s grupp 1-entiteter och Tillett särskiljer innehålls-
relationer, som opererar på FRBR:s verknivå, från andra relationer – även om den-
na åtskillnad sedan visar sig svår att upprätthålla. Till skillnad från Tillett intresse-
rar sig Smiraglia enbart för innehållsliga relationer och hans taxonomi omfattar 
bara relationer på verknivå.

1 4 2 Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 166. Mutation definieras i ordlistan som ”[i]nstantia-
tions of a work that have changed ideational or semantic content; including translations, adaptations, perfor-
mances” (s. 168).
1 4 3 I Smiraglia, R.P. (2001), The Nature of ”A Work”, s. 96 heter det t.ex. att ”[a]ssignment of instantiations 
to particular categories is quite difficult”. Jämför även s. 104.
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Att båda forskarna använder termen verk innebär emellertid inte att betydelsen 
helt överensstämmer. Tillett ansluter sig till FRBR där verkentiteten definieras i 
syfte att uppfylla vissa användarkrav och uppfattas som något som inte existerar i 
sig utan endast som det gemensamma innehållet hos olika uttryck (eller egentligen 
ytterst som det gemensamma innehållet hos de fysiska exemplaren).

Smiraglia har en helt annan uppfattning om vad ett verk är och vilken ontolo-
gisk status det har. Han förstår verket som både idéinnehåll och de tecken detta 
kommer till uttryck genom, men tycks mena att verket även kan existera helt ab-
strakt, dvs. som enbart idéinnehåll. Smiraglia menar också att det krävs en upp-
hovsmans intention för att något ska vara ett verk och att det således finns texter 
som inte utgör något verk. För Smiraglia är verk inte en term som man väljer att 
definiera på ett visst sätt, utan något som i idealistisk mening faktiskt existerar och 
äger en viss essens. Detta synsätt gör att han till skillnad från Tillett inte betraktar 
gränsdragning mellan olika verk som en fråga om var man väljer att dra gränsen, 
utan som en fråga om hur gränsen ska identifieras.

Trots att  såväl Tillett  som Smiraglia har för avsikt att  erbjuda en teoretisk 
grund för en konsekvent hantering av bibliografiska relationer vid katalogisering 
kan ingen av dem sägas uppnå detta mål. Tillett betraktar de innehållsliga relatio-
nerna som delar av ett kontinuum där gränserna mellan de olika kategorierna är 
mer eller mindre godtyckliga. Denna förståelse framstår förvisso som rimlig, men 
för att taxonomin ska kunna tillämpas i det praktiska katalogiseringsarbetet krävs 
operationella definitioner som anger hur man ska gå tillväga för att skilja en rela-
tionstyp från en annan.

Inte heller Smiraglia definierar sina begrepp och kategorier på ett för katalogi-
seringsändamål praktiskt tillämpbart sätt. Hans terminologi är full av motsägelser 
och kategorierna i hans taxonomi är åtminstone delvis otillräckligt operationalise-
rade. Ett centralt problem är att Smiraglia inte tycks medveten om att det finns en 
avgörande skillnad mellan att studera hur verk fungerar i samhället och att före-
skriva regler för hur de ska hanteras i katalogiseringssammanhang, utan utifrån sitt 
idealistiska synsätt betraktar definitions- och gränsdragningsfrågor som något som 
kan besvaras genom empiriska undersökningar av verkets natur.
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Relationer mellan verk, uttryck, manifestationer 
och exemplar i RDA

RDA:s system för angivande av relationer mellan verk, uttryck, manifestationer 
och exemplar består som tidigare nämnts av fem regelkapitel (24–28) samt Ap-
pendix J. Kapitel 24 har rubriken ”General Guidelines on Recording Relationships 
between Works, Expressions, Manifestations, and Items”. Här anges två användar-
krav som relationsangivelserna syftar till att uppfylla. Användaren ska kunna:

a) find works, expressions, manifestations, and items that are related to those represented by 
the data retrieved in response to the user's search

b)  understand the relationship between two or more works, expressions, manifestations, or 
items. (RDA 24.2)

Med hjälp av angivna relationer mellan verk, uttryck, manifestationer och exem-
plar ska katalogen alltså dels kunna användas till att finna resurser som är relatera-
de till de som en användare redan funnit, dels kunna användas till att förstå vilka 
samband som finns mellan olika resurser.144 Dessa krav innebär att katalogen inte 
bara ska kunna användas som sökverktyg. Den ska även kunna fungera som ett 
slags tolkningsredskap med vars hjälp man ska kunna förstå relationer mellan oli-
ka resurser. För att uppnå dessa båda mål ska – heter det vidare – de data som an-
ges ”reflect all significant bibliographic relationships between works, expressions, 
manifestations, and items” (RDA 24.2).

Kapitel 24 anger också hur den relaterade entiteten ska anges, dvs. identifie-
ras. Detta kan göras på fyra olika sätt: genom att använda ”identifier”, ”authorized 
access point” (endast för verk och uttryck), ”structured description” eller ”unstruc-
tured description” (RDA 24.4). En ”identifier” är en beteckning som identifierar 
en entitet,  till  exempel kan ISBN användas för att identifiera en manifestation. 
”Authorized access point” är RDA:s term för ett auktoriserat sökelement, såsom 
en auktoriserad namnform eller en uniform titel. Med ”structured description” av-
ses en standardiserad beskrivning av den relaterade entiteten, medan ”unstructured 

1 4 4 Svenonius formulerar det första kravet som ”navigate” (Svenonius, E. (2000),  The Intellectual Founda-
tion of Information Organization, s. 18 ff.). ”Understand” motsvarar, som Oliver påpekar, det användarkrav 
som i  FRAD kallas  ”contextualize”  (Oliver,  C.  (2010),  Introducing  RDA,  s. 32).  Jämför  IFLA Working 
Group [...] (2009), Functional Requirements for Authority Data, s. 83.
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description”  är  en  mer  informell  beskrivning  i  form  av  en  mening  eller  ett 
stycke.145

Kapitlet  innehåller dessutom ”Basic Instructions on Recording Relationship 
Designators” (RDA 24.5.1), men detta korta avsnitt ger inga egentliga upplysning-
ar om hur relationsbeteckningarna ska tillämpas. Här anges att ”information on the 
nature of the relationship between works, expressions, manifestations, or items” 
kan tas ”from any source” (RDA 24.5.1.2) och i ett senare avsnitt ges också korta 
instruktioner om hur konsulterade källor kan anges (RDA 24.7.1). RDA säger där-
emot inget om vilka källor som kan vara lämpliga att använda. Fokus i detta kapi-
tel ligger således helt på instruktioner för hur beskrivningselementen för den rela-
terade entiteten ska anges, medan anvisningar för hur de olika relationstyperna ska 
fastställas helt saknas.

De följande fyra kapitlen innehåller instruktioner för att ange relaterade verk, 
uttryck, manifestationer och exemplar.  Kapitlen ger inte många nya regler utan 
hänvisar istället  till  de instruktioner  för hur relaterade entiteter  ska identifieras 
som givits i kapitel 24 (RDA 25.1.1.3, 26.1.1.3, 27.1.1.3, 28.1.1.3). Däremot inne-
håller kapitlen en hel del exempel. Enligt Adam L. Schiff, som deltog i arbetet 
med att ta fram exemplen var ”the main point of the examples in chapters 25–28 
[...] not to illustrate the use of relationship designators, but [to illustrate] the recor-
ding of identifiers, authorized access points, and descriptions”, något som också 
antyds av att exemplen är uppdelade utifrån de olika sätten att ange den relaterade 
entiteten (se till exempel RDA 25.1.1.3).146 Att den huvudsakliga avsikten med ex-
emplen varit att visa hur den relaterade entiteten kan anges är helt i enlighet med 
var tyngdpunkten ligger i regeltexten. Detta betyder emellertid inte att exemplen 
inte kan antyda åtminstone något om hur relationsbeteckningarna ska tillämpas. Vi 
kommer därför att få anledning att titta närmare på några av dem längre fram.

Appendix J innehåller själva relationsbeteckningarna, vilka anger dels vilken 
slags relation det rör sig om, dels vilken entitetstyp den relaterade entiteten tillhör, 
exempelvis:  ”description of (work)” (RDA J.2.3). Några beteckningar som bara 
finns på en entitetsnivå saknar dock den avslutande parentesen med den relaterade 
entitetstypen, exempelvis ”translation of” som alltid anger en relation på uttrycks-
nivå (RDA J.3.2). För de flesta beteckningarna anges dessutom en reciprok mot-
svarighet, så att ”description of (work)” exempelvis motsvaras av ”described in 
(work)” (RDA J.2.3). 

Relationsbeteckningarna är på samma sätt som regelkapitlen uppdelade efter 
relaterade verk, uttryck, manifestationer respektive exemplar. Dessa är indelade i 
olika relationstyper, vilka hämtats från Tilletts taxonomi. Under ”Related Work 
Relationships” finns till exempel ”Derivative Work Relationships”, ”Descriptive 
Work Relationships”, ”Whole-Part Work Relationships”, ”Accompanying Work 
1 4 5 Picco, P. & Ortiz Repiso, V. (2012), ”The Contribution of FRBR to the Identification of Bibliographic  
Relationships”, s. 629 ff.
1 4 6 RDA-L > RDA appendix J relationship designations > Adam L. Schiff, 2011-10-04.
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Relationships” och ”Sequential Work Relationships”. För var och en av dessa re-
lationstyper finns ett antal huvudkategorier som i sin tur är underindelade. ”Deri-
vative Work Relationships” består till exempel av huvudkategorierna ”based on 
(work)” och den reciproka  motsvarigheten  ”derivative  work”.  Relationsbeteck-
ningen ”based on (work)” har underindelningar som till exempel ”adaptation of 
(work)”,  vilket  ytterligare  kan  specificeras  som bland  annat  ”dramatization  of 
(work)” (RDA J.2.2). Beteckningarna bildar alltså ett hierarkiskt system med mer 
specifika beteckningar längre ner i hierarkin. För samtliga relationsbeteckningar 
anges dessutom en kort  definition.  Så definieras till  exempel ”dramatization of 
(work)” som ”[a] work that has been adapted as a drama” (RDA J.2.2). Många av 
relationsbeteckningarna återfinns på flera olika nivåer, till exempel finns ”based 
on (work)” även som ”based on (expression)” (RDA J.2.2, J.3.2, se vidare bilaga).

Appendixet innehåller dessutom ett kort, inledande avsnitt med ”General Gui-
delines on Using Relationship Designators”. Här konstateras att relationsbeteck-
ningarna ska användas ”to indicate the specific nature of relationships between 
works, expressions, manifestations, and items” och man får också en instruktion 
om att relationsbeteckningarna ska användas ”at the level of specificity that is con-
sidered appropriate for the purposes of the agency creating the data”. Det sist-
nämnda innebär att man kan välja mellan att till exempel ange den mer specifika 
beteckningen ”adaptation of (work)” eller den mer allmänna ”based on (work)” 
(RDA J.1). Några närmare anvisningar för hur man ska fastställa att en viss typ av 
relation föreligger ges emellertid inte heller i detta avsnitt.

Bibliografiska relationer på olika entitetsnivåer
På JSC:s diskussionslista RDA-L påpekar Karen Coyle i februari 2010 att medan 
relationstyper i FRBR systematiseras utifrån båda de ingående entiteterna (till ex-
empel som verk-till-verk-relationer och uttryck-till-verk-relationer) anges relatio-
ner i RDA:s Appendix J bara som ”Work, Expression, Manifestation or Item rela-
tionships”. Hon undrar därför om alla relationer i appendixet är ”between equiva-
lent entities”, dvs. om alla är verk-till-verk-relationer, uttryck-till-uttryck-relatio-
ner etc. Och om så inte är fallet: ”how can one tell what the two 'things' are that 
are being related?”147

John Attig, som beskriver sig själv som ”the 'author' of Appendix J” svarar att  
han någon gång under arbetet med att utveckla relationsbeteckningarna ”realized 
that it was NOT valid to assume that the relationships in question were between 
equivalent entities”. Eftersom relationsbeteckningarna explicit anger av vilken typ 
målentiteten är, men däremot inte specificerar vilken entitetstyp källentiteten (”the 
'source' entity”) – dvs. den entitet från vilken en viss relation anges – tillhör kan 

1 4 7 RDA-L > Question about RDA relationships (App. J) > Karen Coyle, 2010-02-16.
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till  exempel  ”based on (work)” vara en verk-till-verk-relation  eller  en uttryck-
till-verk-relation. Attig påpekar också att ”the relationship designation itself does 
not fully identify the nature of the related entities; you have to look at the entire 
logical triple and determine the nature of the entities being related. (Note that you 
also have to do this in order to generate the correct reciprocal relationship.)” Han 
tillägger dessutom att i ett implementeringsscenario med separata poster för de oli-
ka entiteterna kommer källentitetens typ att framgå av den post där relationen an-
ges, medan denna fråga blir mer problematisk i ett scenario med bibliografiska 
poster som innehåller beskrivningselement på flera entitetsnivåer. Detta ser Attig 
som ett bidragande skäl till att RDA måste implementeras genom ett scenario av 
det förstnämnda slaget.148

Att Attig under arbetets gång ändrat uppfattning om huruvida relationer kan 
anges mellan två olika entitetstyper är intressant mot bakgrund av att RDA:s text 
inte är entydig på denna punkt. I RDA:s ordlista definieras termerna related work, 
related expression, related manifestation och related item som ”[a] work [respek-
tive  expression,  manifestation,  item]  related  to  the  resource  being  described” 
(RDA Glossary), där den öppna formuleringen ”the resource being described” im-
plicerar att källentiteten kan vara av en annan typ än målentiteten. I kapitel 24 de-
finieras related manifestation och related item på samma sätt som i ordlistan, me-
dan related work och related expression istället definieras som ”a work [respekti-
ve expression] that is related to the work [respektive expression] represented by an 
identifier, an authorized access point, or a description” (RDA 24.1.3). Formule-
ringen är något oklar eftersom den tycks hävda att källentiteten representeras av en 
identifikator etc., när det i själva verket är målentiteten som är representerad på 
detta sätt, men den beskriver i vilket fall relationerna på verk- och uttrycksnivå 
som relationer mellan två entiteter av samma typ. I de angivelser av ”Purpose and 
Scope” som inleder kapitlen 25–28 heter det vidare ”[t]his chapter provides gene-
ral guidelines and instructions on recording relationships between works [respekti-
ve expressions, manifestations, items]” (RDA 25.0, 26.0, 27.0, 28.0). Här antyds 
således att det alltid rör sig om relationer mellan entiteter av samma typ.149

Att formuleringarna i RDA på denna punkt är otydliga har påpekats av Morse 
som emellertid, i överensstämmelse med Attigs påpekande, förmodar att relationer 
kan anges mellan entiteter av olika typ.150 Att detta är den enda rimliga tolkningen 
framgår bland annat av relationsbeteckningarna ”description of” och dess recipro-
ka motsvarighet ”described in”. Den förstnämnda finns på alla fyra entitetsnivåer-
na,  medan  den  reciproka  beteckningen  däremot  bara  finns  som  ”described  in 

1 4 8 RDA-L > Question about RDA relationships (App. J) > John Attig, 2010-02-17.
1 4 9 RDA har motsägelsefulla formuleringar på ytterligare ett antal ställen, se RDA 25.1.1.1 (entiteter av olika 
typ) och RDA 25.2.1.1, 26.1.1.1, 26.2.1.1 (entiteter av samma typ).
1 5 0 Morse, T. (2012), ”Mapping Relationships”, s. 238: ”While the wording in RDA is not entirely clear, it  
seems these designators are used in a description of any entity to refer to a related entity of the given type; so,  
for example, a description of a manifestation could contain a reference to a related work, which would be  
described using one of the 'related work' designators.”
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(work)” och ”described in (expression)” (RDA J.2.3, J.3.3, J.4.3, J.5.3). Den enti-
tet i vilken till exempel ett exemplar beskrivs kan således inte själv vara ett exem-
plar, vilket är logiskt då exemplarentiteten endast representerar det konkreta, fysis-
ka objektet medan en beskrivning är något innehållsligt och därför måste represen-
teras av ett verk eller ett uttryck.

Men även om det således står klart att relationer kan anges mellan entiteter av 
såväl samma som olika typ letar man i RDA förgäves efter instruktioner om vad 
det innebär att ange en relation på en viss entitetsnivå och hur man avgör vilken 
nivå som ska väljas.151 Vad är till exempel skillnaden mellan att ange ”adaptation 
of (work)” och ”adaptation of (expression)” (RDA J.2.2, J.3.2) och när ska man 
ange respektive relationsbeteckning?

För att få vägledning i denna fråga får man vända sig utanför RDA. I sin arti-
kel om bibliografiska relationer från 2001 påpekar Tillett  följande om de rela-
tionstyper som hon kallar ”content relationships”:

Equivalence, derivative, and descriptive relationships can be viewed with this model [dvs. 
FRBR] as applying to works, and hence also hold among the expressions of that work, the ma-
nifestations of that work, and the items containing that work in a transitive or inheritance rela-
tionship. Content relationships apply across the different levels of entities and exist simultane-
ously with primary relationships.152

Enligt Tillett är alltså alla innehållsrelationer relationer på verknivå och därige-
nom också giltiga på de lägre entitetsnivåer som verkentiteten kan användas för att 
sammanföra. Tilletts resonemang implicerar att en relation alltid ska anges på den 
högsta nivå på vilken den är giltig. En relation ska således anges på verknivå om 
den är giltig för alla olika uttryck för det aktuella verket, på uttrycksnivå om den 
är giltig för bara vissa av verkets uttryck men för alla manifestationer av dessa ut-
tryck, etc.

Även i  FRBR-rapporten,  som utgör  den teoretiska grunden för  RDA, görs 
några viktiga påpekanden om skillnaderna mellan att ange relationer på olika nivå-
er. I en ER-modell kan relationer, sägs det där, ”be depicted either at the level at 
which they actually operate, or at a more general level when the precise relation-
ship cannot be easily determined”. Som exempel väljs en konkordans över James 
Joyces Finnegans Wake som ”in reality will have been based on a particular em-
bodiment (i.e., manifestation) of a particular text (i.e., expression)”. Om man inte 
vet vilken utgåva som använts kan emellertid relationen till uttrycket och/eller ma-
nifestationen inte anges, utan relationen får istället anges till verket. Därför erbju-
der modellen ”an option for certain kinds of relationships to be expressed at either 

1 5 1 Jämför t.ex. RDA 24.4 där man bara får instruktionen ”Record an appropriate relationship designator [...] 
to indicate the nature of the relationship more specifically than is indicated by the defined scope of the rela -
tionship  element  itself”  (där  elementet  är  det  övergripande  ”related  work”,  ”related  expression”  etc.,  se 
RDA J.1). Jämför även RDA J.1 där det på samma sätt bara står ”Use relationship designators to indicate the 
specific nature of the relationships between works, expressions, manifestations, and items”.
1 5 2 Tillett, B.B. (2001), ”Bibliographic Relationships”, s. 22.
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one of two levels” – med vilket, som senare framgår, verknivån och uttrycksnivån 
avses.153 Den antydda möjligheten att även ange relationen på manifestationsnivå 
behandlas inte närmare.

Hur valet mellan olika specificitetsnivåer kan gå till i praktiken utvecklas nå-
got när de olika relationstyperna diskuteras. I FRBR-rapporten är relationstyperna 
för relationer mellan uttryck för olika verk desamma som relationstyperna på verk-
verk-nivån och det påpekas att det vanligen är typerna uppföljare, supplement och 
komplement som kommer att noteras på uttrycksnivån, dvs. på den nivå där rela-
tionen mellan två specifika texter anges. Relationstyperna sammanfattning, omar-
betning, överflyttning till annan litterär form och imitation kommer däremot oftast 
att anges på verknivå, men kan om man har informationen till hands anges på ut-
trycksnivå. Slutligen finns det även möjlighet att ange samma typer av relationer 
mellan ett uttryck för ett verk och ett annat verk (en uttryck-till-verk-relation), var-
vid ”the more specific level of expression is being related to the more general le-
vel of work”. Att göra kopplingen mellan dessa båda entitetstyper sägs vara gans-
ka vanligt, till exempel om det är svårt att avgöra på vilken specifik text en om-
arbetning är baserad.154

Man kan notera att valet mellan de båda nivåerna här främst betraktas som en 
praktisk fråga som avgörs av vilken information som finns tillgänglig, inte som en 
teoretisk fråga om vilka egenskaper hos en resurs som representeras av de båda 
entiteterna  verk och  uttryck. Skillnaden mellan  verk och  uttryck betraktas alltså 
bara som en skillnad i specificitetsgrad och inte som en kvalitativ skillnad där en-
titetsnivåerna representerar ontologiskt distinkta aspekter.

Samtidigt antyder formuleringen ”actually operate” just en förståelse av enti-
teterna som något ontologiskt distinkt,  något som kan sägas  vara den del eller 
aspekt av resursen som faktiskt ingår i eller är verksam i en viss bibliografisk rela-
tion – ett synsätt som ligger nära Smiraglias idealistiska sätt att betrakta verket. 
Att utifrån en sådan förståelse ange mellan vilka entiteter en viss relation opererar 
kräver att man kan särskilja egenskaper som tillhör en entitetstyp från de som till-
hör en annan och precisera vilka av dessa egenskaper som är verksamma i varje 
typ av relation. Detta framstår som problematiskt, men FRBR-rapporten kringgår 
problemen genom att bortse från denna teoretiska fråga om på vilken nivå relatio-
ner ”actually operate[s]” för att istället göra det hela till en praktisk fråga om vil-
ken information som finns tillgänglig. Detta praktiska fokus är dock motsägelse-
fullt  eftersom rapporten  uttryckligen  säger  sig  inte  behandla  implementerings-
frågor.155 Om det är på uttrycksnivån relationer av dessa typer egentligen opererar 
borde de i den teoretiska modell som FRBR utgör bara finnas på denna nivå, även 

1 5 3 IFLA Study Group [...] (2009), Functional Requirements for Bibliographic Records, s. 56.
1 5 4 IFLA Study Group [...] (2009),  Functional Requirements for Bibliographic Records, s. 71 f., citatet från 
s. 72.
1 5 5 Jämför IFLA Study Group [...] (2009), Functional Requirements for Bibliographic Records, s. 5.
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om det specifika uttrycket vid en implementering av modellen i praktiken ofta inte 
låter sig identifieras. 

Tillett och FRBR-rapporten ger som vi ser motsatta anvisningar för på vilken 
nivå en bibliografisk relation ska anges i de fall där flera olika nivåer är möjliga. 
Enligt Tillett ska relationen anges på den högsta entitetsnivå på vilken den är gil-
tig, medan den enligt FRBR-rapporten istället ska anges på lägsta möjliga entitets-
nivå, dvs. så precist som den låter sig bestämmas. Relationsbeteckningen ”drama-
tization of” kan till exempel i RDA anges på såväl verk- som uttrycksnivå. Om 
man vet att en dramatisering är baserad på en viss romantext (dvs. ett visst ut-
tryck) skulle man om man följer Tillett ändå ange relationen som ”dramatization 
of (work)”, medan man om man följer FRBR-rapporten skulle ange den som ”dra-
matization of (expression)” (RDA J.2.2, J.3.2).156

Tilletts förhållningssätt gör att den användare som i katalogen hittat vilken ut-
gåva som helst av romanen därigenom också kommer att kunna finna det relatera-
de dramat. Däremot ger den angivna relationen inte användaren någon information 
om på vilken specifik romantext dramat är baserat. FRBR-rapportens förhållnings-
sätt gör istället att användaren måste ha hittat just det uttryck av romanen på vilket 
dramat är baserat för att kunna finna det relaterade dramat, men upplyser å andra 
sidan denna användare om på vilken specifik romantext dramat är baserat.

I förhållande till användarkraven som relationsangivelserna syftar till att upp-
fylla tycks valet mellan Tilletts och FRBR-rapportens förhållningssätt också vara 
ett val mellan de båda användarkraven. Om man med Tillett anger en relation på 
den högsta giltiga entitetsnivån ger detta användaren större möjlighet att finna re-
laterade resurser, men samtidigt också en sämre förståelse av relationerna mellan 
resurserna. Om man istället med FRBR-rapporten anger relationen på lägsta möjli-
ga entitetsnivå ger detta en bättre förståelsen för relationerna mellan resurserna, 
medan användarens möjlighet att finna relaterade resurser däremot minskar.

Det är möjligt att detta är en motsättning i teorin snarare än i praktiken. En 
möjlighet att möta båda användarkraven kan vara att ange flera relationer på olika 
nivåer, något som inte berörs i RDA. Man kan också tänka sig att RDA implemen-
teras genom en databasstruktur som gör att en relation som angivits på till exem-
pel uttrycksnivå även kan användas för navigering på verknivå. Eftersom FRBR:s 
verk och  uttryck i den föreslagna BIBFRAME-modellen endast motsvaras av en 
entitet – creative work – får det för övrigt betecknas som oklart om RDA:s rela-
tionsbeteckningar i  denna datamodell  överhuvudtaget  låter  sig  implementeras  i 
den nuvarande utformningen.157

1 5 6 Hur man utifrån FRBR-rapportens förhållningssätt ska ange den reciproka relationen är inte helt klart. För  
den resurs som katalogisatören har i handen, dvs. ett exemplar av det aktuella dramat, är det förstås möjligt att 
specificera vilket uttryck det rör sig om. Det framstår emellertid ändå som besynnerligt att ange relationen  
som ”dramatized as (expression)” när det inte bara är det aktuella uttrycket som är en dramatisering av roma-
nen, utan alla olika uttryck genom vilka dramat realiseras.
1 5 7 Library of Congress (2012), Bibliographic Framework as a Web of Data, s. 8 ff.
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Detta är emellertid frågor som ligger utanför ramen för denna uppsats. Vi får 
här nöja oss med att konstatera att RDA erbjuder ett system med beteckningar för 
att ange relationer på olika entitetsnivåer men besynnerligt nog inte klargör – eller 
överhuvudtaget berör – vad det innebär att ange en relation på en viss nivå och hur 
katalogisatören ska förhålla sig till detta val.

Det ska slutligen påpekas att det i RDA inte finns någon annan möjlighet än 
att ange relationer mellan två entiteter som antingen är verk, uttryck, manifestatio-
ner eller exemplar. Detta beror på att FRBR-modellen, som vi såg i inlednings-
kapitlets teoriavsnitt, sätter bestämda gränser för hur verkligheten kan återges. De 
relationer som i verkligheten finns mellan till exempel två texter är inte relationer 
mellan entiteter av typerna verk eller uttryck, men i RDA måste de anges på detta 
sätt. Verkligheten måste alltså representeras på modellens villkor och om detta ska 
kunna ske på ett konsekvent sätt krävs utförligare anvisningar än vad RDA ger.

Bibliografiska relationer och intertextualitet
De bibliografiska relationer som kan anges med relationsbeteckningarna i RDA:s 
Appendix J är av mycket skilda slag, något som påpekats på  RDA-L där Coyle 
skriver att ”the RDA Group 1 relationships [appear to] mix bibliographic rela-
tionships and intellectual relationships”. Coyle definierar inte uttryckligen dessa 
begrepp, men distinktionens innebörd antyds av fortsättningen: ”Librarians may 
excel at noting bibliographic relationships, but certain users, such as professors of 
literature, will be the best source of information on intellectual relationships.”158

Coyles poäng tycks således vara att de olika relationsbeteckningarna beskriver 
såväl mycket påtagliga relationer – till  exempel relationer mellan fysiska objekt 
eller relationer mellan en serie och de ingående delarna – som mindre konkreta, 
innehållsliga relationer. Skillnaden mellan att, å ena sidan, ange exempelvis att en 
faksimilutgåva återger en annan utgåva (”facsimile of (manifestation)”) eller att en 
resurs är ett register till ett verk (”index to (work)”) och att, å andra sidan, ange att 
ett  verk  är  en  imitation  av  ett  annat  verk  (”imitation  of  (work)”)  är  påtaglig 
(RDA J.4.2, J.2.5, J.2.2). I det förra fallet rör det sig om relationer som normalt 
sett låter sig oproblematiskt fastställas, medan det i det senare fallet rör sig om en 
relation som åtminstone i många fall kräver en mer ingående analys eller tolkning 
för att beläggas och som därför ofta kommer att kunna ifrågasättas.159 Som Bern-
hard Eversberg påpekar på RDA-L kräver en tillämpning av relationsbeteckningar-

1 5 8 RDA-L > Question about RDA relationships (App. J) > Karen Coyle, 2010-02-18.
1 5 9 Det finns förstås en mycket omfattande diskussion om vad en tolkning är och i vilken mån en tolkning kan  
vara korrekt. En av många litteraturvetare accepterad uppfattning är att en tolkning snarare kan vara rimlig,  
övertygande och välmotiverad än riktig i objektiv mening. En tolkning är enligt detta synsätt alltid subjektiv,  
men den kan vara ”intersubjektivt” vedertagen. Se t.ex. Palm, A. (2002), ”Att tolka texten”, s. 194.
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na i Appendix J ”a bit more work, sometimes bordering on literary criticism, del-
ving much deeper into the content than cataloging rules used to require”.160

Det är knappast någon tillfällighet att Coyle och Eversberg nämner litteratur-
vetenskapen i samband med vad Coyle kallar för intellektuella relationer. Många 
av relationsbeteckningarna i RDA beskriver relationer som enbart eller åtminstone 
främst är relevanta för litterära eller andra konstnärliga verk, såsom ”dramatiza-
tion of”, ”verse adaptation of”, ”musical setting of”, ”parody of” och ”sequel to” 
(RDA J.2.2, J.2.6, J.3.2).161 Inom litteraturvetenskapen är dessutom just frågor om 
förhållanden mellan olika texter – ett fenomen som på senare år kommit att kallas 
”intertextualitet” – av central betydelse.

Det litteraturvetenskapliga intertextualitetsbegreppet
Det litteraturvetenskapliga begreppet ”intertextualitet” avser alla slags förhållan-
den mellan texter. Det kan röra sig om allt från direkta citat till att en text ansluter 
sig till eller tar avstånd från en viss genre eller litterär tradition. Termen ”inter-
textualitet” formulerades 1966 av Julia Kristeva, men studiet av förhållanden mel-
lan texter har en lång historia. Jämförelser mellan texter eller författarskap var en 
viktig del av den litteraturhistorieskrivning som växte fram under 1700-talet och 
på 1800-talet utvecklades i Frankrike den komparativa litteraturvetenskapen som 
en egen disciplin. Med biologin som förebild försökte man genom att följa idéer, 
motiv,  genrer  och  stilar  genom historien  visa  hur  litteraturen  utvecklats.  I sin 
strängaste form söker en sådan litteraturforskning inte bara påvisa likheter utan 
också belägga att en författare verkligen läst och påverkats av en viss text. Man ta-
lar då om ”genetisk komparation”.162

Inom de senaste femtio årens intertextualitetsforskning finns det två huvud-
sakliga inriktningar, vilka betraktar fenomenet intertextualitet på skilda sätt. Den 
ena inriktningen hävdar att alla texter till sin natur är intertextuella, dvs. att inter-
textualitet är en inneboende egenskap hos text i allmänhet. Ingen text kan ses som 
isolerad från andra texter, utan alla texter kan principiellt betraktas som en väv av 
citat. En text kan aldrig förstås frigjord från språkliga, kulturella, samhälleliga och 
historiska sammanhang – som också kan betraktas som ”texter” – och att studera 
en text intertextuellt blir således en fråga om att relatera den till sådana kontexter. 
Till denna inriktning hör till exempel Kristeva och Roland Barthes. Inom den and-
ra inriktningen betraktas synen på intertextualitet som ett universellt fenomen som 
ett icke-produktivt, praktiskt otillämpbart förhållningssätt. Istället studerar man in-
tertextuella  relationer  i  begränsad mening,  dvs.  relationer  mellan  identifierbara 
texter.163

1 6 0 RDA-L > Question about RDA relationships (App. J) > Bernhard Eversberg, 2010-02-18.
1 6 1 Samtliga av dessa relationsbeteckningar finns på både verk- och uttrycksnivån utom ”sequel to” som en-
dast finns på verknivå.
1 6 2 Olsson, A. (2002), ”Intertextualitet, komparation och reception”, s. 51 ff.
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En viktig företrädare för denna senare inriktning är den franske forskaren Gé-
rard Genette. I sin bok Palimpsestes: La littérature au second degré (1982) – här 
används den engelska översättningen  Palimpsests: Literature in the Second De-
gree (1997) – ägnar sig Genette åt ett projekt som har stora likheter med RDA:s 
Appendix J: han försöker ställa upp en taxonomi över relationer mellan texter och 
intresserar sig särskilt  för  möjligheterna och svårigheterna med att  dra  gränser 
mellan olika slags relationer.164 Elaine Svenonius påpekar att relationer mellan oli-
ka verk som på något sätt härrör från samma ”ur-work” – en uppsättning verk som 
hon benämner ”superwork” – är något som intresserat litteraturforskningen och 
nämner i detta sammanhang särskilt Genettes arbete.165 Likheterna mellan Genettes 
projekt och Appendix J gör det relevant att här använda Genettes klassifikations-
försök för att  belysa ett  urval av RDA:s relationsbeteckningar.  Detta  urval har 
gjorts utifrån vilka relationsbeteckningar som tydligast svarar mot centrala katego-
rier hos Genette och består av ”prequel”, ”sequel”, ”imitation of” och dess under-
kategori ”parody of” samt ”adaption of” med underkategorier. Analysen fokuserar 
främst på frågan om huruvida de olika relationsbeteckningarna är definierade på 
ett operationellt tillämpbart sätt, dvs. om de tillåter katalogisatörer att göra konse-
kventa gränsdragningar. Eftersom skillnader mellan att  ange relationer på olika 
entitetsnivåer inte här står i fokus analyseras relationsbeteckningarna av praktiska 
skäl bara utifrån verknivån.

Den form av begränsad intertextualitet som Genette studerar kallar han hyper-
textualitet (”hypertextuality”). Därmed avser han alla slags relationer mellan en 
text B (som han kallar hypertext) och en tidigare text A (som han kallar hypotext), 
”upon which it is grafted in a manner that is not that of commentary”. Genette me-
nar visserligen (i likhet med företrädarna för den universella intertextualiteten) att 
litterära verk alltid är hypertextuella i den meningen att de låter sig läsas i relation 
till  andra verk. Den hypertextualitet  han undersöker är emellertid  en sådan ”in 
which the shift from hypotext to hypertext is both massive (an entire work B deri-
ving from an entire work A) and more or less officially stated”.166

Genette skiljer mellan två grundläggande sätt på vilka en hypertext kan om-
vandla en hypotext:  transformation och  imitation. Med  transformation avses en 
omvandling där samma handling i hypertexten berättas på ett annat sätt, medan 
imitation innebär att en annan handling berättas på samma sätt, dvs. genom att hy-
pertexten använder samma stil som hypotexten. Genette formulerar distinktionen 
mellan transformation och imitation som ”saying the same thing differently / say-
ing another thing similarly” och exemplifierar med relationen mellan hypotexten 
Homeros'  Odysséen och dess båda hypertexter James Joyces  Ulysses (1922) och 
1 6 3 Olsson, A. (2002), ”Intertextualitet, komparation och reception”, s. 52 f.; Moraru, C. (2008), ”Intertextua-
lity”, s. 257 ff.
1 6 4 Jämför Moraru, C. (2008), ”Intertextuality”, s. 260.
1 6 5 Svenonius, E. (2000), The Intellectual Foundation of Information Organization, s. 38 & s. 204, n. 22, ci-
taten från s. 38.
1 6 6 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 5 respektive 9.
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Vergilius' Aeniden. Hos Joyce transformeras Odysséen genom att handlingen flyt-
tas till 1900-talets Dublin, medan Vergilius istället berättar en helt annan historia 
men imiterar Homeros' stil.167

Genette skiljer också mellan olika  moods hos hypertexten, vilket avser olika 
funktioner som omvandlingen av hypotexten kan fylla. Han identifierar tre sådana 
moods som han kallar ”playful”, ”satirical” och ”serious”. I det första fallet syftar 
omvandlingen bara till att vara roande – utan att, som i det andra fallet, förlöjliga 
eller håna hypotexten. I det tredje fallet rör det sig om en omvandling som inte alls 
har någon slags komisk funktion.168 Genom att kombinera dessa tre moods med di-
stinktionen mellan transformation och imitation får Genette fram ett diagram över 
sex huvudtyper av hypertextuella relationer med följande utseende:

Figur 3: Hypertextuella relationer hos Genette

Källa: Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 28.

Dessa kategorier betraktar Genette på intet sätt som definitiva. Istället påpekar han 
att den undersökning han gör kan ses som ”a long commentary on this chart, a 
commentary whose primary effect will be, I hope, not to justify the chart but rather 
to blur, disolve, and eventually erase it”.169 Det är framför allt skillnaderna mellan 
diagrammets olika moods som Genette upplöser genom att införa en mängd mel-
lankategorier (vilket i figuren indikeras av de streckade linjerna), medan han där-
emot betraktar skillnaden mellan  transformation och  imitation som en tydlig di-
stinktion.170

Prequel och sequel
De relationsbeteckningar i Appendix J som tydligast motsvarar Genettes hyper-
textuella relationer, och som därför är relevanta att här diskutera, hör huvudsakli-
gen till  derivative relationships,  men även till  sequential  relationships.  För att 
börja  med den sistnämnda typen är de relationsbeteckningar som här motsvarar 
hypertextuella  relationer  hos Genette  huvudkategorin ”preceded by (work)”,  de 

1 6 7 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 5 f., citatet från s. 6.
1 6 8 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 27 f.
1 6 9 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 28.
1 7 0 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 394 f. & passim.
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två underkategorierna ”prequel” och ”sequel to” samt deras reciproka motsvarig-
heter.171 Relationsbeteckningarna definieras på följande sätt:

preceded by (work) A work that precedes (e.g., is earlier in time or before in a narrative) the
  succeeding work. [...]
      [...]
      prequel A work that extends the narrative of an earlier work backwards in time. [...]
      [...]
      sequel to The work whose narrative is continued by the later work. [...]
      [...]
succeeded by (work) A work that succeeds (e.g., [is] later in time or earlier in a narrative) the 
  preceding work. [...]
      [...]
      prequel to A work whose narrative is extended backwards in time by the later work. [...]
      [...]
      sequel A later work that continues the narrative of an earlier work. (RDA J.2.6)

RDA definierar alltså ”prequel” och ”sequel” som verk som är utgivna (eller möj-
ligen tillkomna) efter ett annat verk vars berättelse utvidgas bakåt respektive fram-
åt i  tiden.172 Dessa definitioner överensstämmer väl med hur dessa begrepp an-
vänds i vardagligt språkbruk.173 Värt att notera är att RDA:s definitioner inte säger 
något om huruvida det senare verket måste ha samma upphovsman som det tidiga-
re verket. Att detta inte måste vara fallet framgår emellertid av ett av exemplen där 
Edwin Harris'  John Jasper's Gatehouse (1931) anges som ”sequel” till  Charles 
Dickens' The Mystery of Edwin Drood (1870) (RDA 25.1.1.3).

Hos Genette betraktas dessa hypertextuella relationer som en form av seriösa 
imitationer, dvs. relationer där hypertexten efterliknar hypotextens stil utan att det-
ta har någon komisk funktion – även han påpekar att det också förekommer fort-
sättningar  som inte  ansluter  sig  till  det  tidigare  verkets  stil.  Genette  särskiljer 
”continuation”, som han definierar som en fortsättning (i princip alltid skriven av 
en annan författare) på ett verk som lämnats oavslutat, från ”sequel”, med vilket 
han avser en fortsättning (i princip alltid skriven av samme författare) på ett verk 
som i sig redan var avslutat.174 Någon sådan distinktion går emellertid inte att göra 
med hjälp av relationsbeteckningarna i Appendix J.175

Genette använder inte termen ”prequel” men skiljer mellan ”a forward conti-
nuation (i.e., what will come after)”, som han också kallar ”a proleptic continua-
tion”, och ”an analeptic or backward continuation (i.e., what came before)”. Dessa 
båda typer av continuation motsvarar som vi ser RDA:s ”sequel” respektive ”pre-

1 7 1 Av dessa relationsbeteckningar finns ”preceded by” på både verk- och uttrycksnivån, medan de båda un -
derkategorierna bara finns på verknivå (RDA J.2.6, J.3.6).
1 7 2 Det är värt att notera att ”preceded by” och ”succeeded by” med avseenden på berättande verk definieras  
utifrån huruvida de händelser som berättas föregår eller fortsätter händelserna i det tidigare utgivna verket, 
inte utifrån verkens utgivningsordning. Det avgörande kriteriet är alltså berättelsens tid, inte utgivningstiden.  
Begreppen ”prequel” och ”sequel” definieras istället utifrån båda dessa tidsaspekter.
1 7 3 Jämför Oxford English Dictionary, webbversionen, sökord: prequel, sequel [2013-02-14].
1 7 4 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 161 f., 192 & 206 f.
1 7 5 I RDA är relationsbeteckningen ”continues” främst avsedd att användas för seriella resurser (RDA J.2.6, 
J.3.6).
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quel”. Genette identifierar emellertid även två ytterligare typer, nämligen ”an el-
liptic continuation,  meant to fill  in a median gap or ellipsis” och ”a  paraleptic 
continuation, designed to bridge paralipses, or lateral ellipses”. Det rör sig alltså i 
dessa fall om berättelser som inte utspelar sig före eller efter handlingen i det tidi-
gare verket, utan som utspelar sig under samma tid som denna handling. I det förs-
ta fallet fyller hypertexten i luckor i kronologin, i det andra fallet skildrar den hän-
delser som utspelar sig på någon annan plats. Genette ger ett antal antika och me-
deltida exempel på sådana berättelser men antyder samtidigt att de inte är helt van-
liga.176

De båda sistnämnda  typerna  av  fortsättningar  låter  sig  inte  beskrivas  med 
hjälp av Appendix J och det gör som vi sett inte heller Genettes distinktion mellan 
continuation och sequel. Bortsett från detta skiljer sig emellertid Genettes beskriv-
ning av dessa hypertextuella relationer inte på något avgörande sätt från hur de 
motsvarande relationsbeteckningarna  definieras  i  RDA. Kategorierna  definieras 
utifrån verkens utgivningsordning (eller möjligen tillkomstordning) samt berättel-
sernas kronologi, vilket är distinkta kriterier som förefaller tillåta en konsekvent 
gränsdragning. Dessa relationsbeteckningar tycks således vara operationaliserade 
på ett fungerande sätt.

Imitationer och parodier
Om vi vänder oss till RDA:s  derivative relationships sorterar samtliga relations-
beteckningar här under huvudkategorin ”based on” och dess reciproka motsvarig-
het. Beteckningen ”based on (work)” definieras som ”[a] work used as the source 
for a derivative work”, där ”derivative work” är den reciproka relationsbeteck-
ningen vilken definieras som ”[a] work that is a modification of a source work” 
(RDA J.2.2). Dessa definitioner vilar  således på ordet ”modification”,  men vad 
som är – och vad som inte är – en modifiering av ett verk preciseras inte, även om 
de  underordnade  relationsbeteckningarna  konkretiserar  vad  modifikationer  kan 
vara.

En av dessa underordnade relationsbeteckningar är ”imitation of (work)”, vil-
ken i sin tur har ”parody of (work)” som enda underordnade kategori. Beteckning-
en ”imitation of (work)” definieras som ”[a] work whose style or content is copied 
in a derivative work”, medan ”parody of (work)” definieras som ”[a] work whose 
style or content is imitated for comic effect” (RDA J.2.2).

Här definieras alltså ”imitation” som ett verk som kopierar ett tidigare verk 
antingen med avseende på stil eller innehåll, medan ”parody” definieras som ett 
verk som gör detta specifikt för att uppnå en komisk effekt. RDA ger bara ett ex-
empel på användning av någon av dessa beteckningar, nämligen ett exempel där 
Henry N.  Beards  och Douglas  C.  Kenneys  Bored of  the  Rings:  A Parody  of  
J.R.R. Tolkien's  The  Lord of  the  Rings (1969)  har  försetts  med  den  relations-
1 7 6 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 177 f., citaten från s. 177.
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beteckning som på ett närmast övertydligt sätt indikeras av romanens undertitel 
(RDA 25.1.1.3).

I synnerhet beteckningen ”imitation of (work)” är mycket brett definierad. Ef-
tersom kategorin inte begränsar sig till efterbildningar med någon särskild funk-
tion (Genettes mood) och inbegriper såväl omvandlingar där innehållet (Genettes 
transformation) som stilen (Genettes  imitation) efterliknas, omfattar den alla de 
sex huvudtyperna i Genettes diagram över hypertextuella relationer. Beteckningen 
”parody of (work)” snävar genom preciseringen av den komiska effekten in defini-
tionen som emellertid även i detta fall är bred.

Om vi  börjar  med att  betrakta  parodibegreppet  definierar  Genette  parodi  i 
strikt  mening  som  ”the  distortion  of  a  text  by  means  of  a  minimal 
transformation”.177 Parodi i denna betydelse består i att en text följer en annan text 
så nära som möjligt men samtidigt ger den en ny innebörd. I dess allra mest mini-
mala – och enligt Genette därför mest eleganta – form består en sådan parodi av 
ett ordagrant citat som ges ny betydelse, till exempel genom att placeras i en ny 
kontext. Som ett typiskt exempel på en parodi i denna strikta mening lyfter Genet-
te fram Le Chapelain décoiffé (1665), tillskriven Nicolas Boileau, Jean Racine och 
ytterligare några författare, vilken utgår från de fyra första scenerna i Pierre Cor-
neilles drama Le Cid (1637) och genom små förändringar får dem att handla om 
ett trivialt litterärt gräl. I Genettes diagram placeras parodi i denna betydelse – vil-
ken han menar inte har någon förlöjligande, satirisk funktion – in som en lekfull 
transformation.178

Genette påpekar emellertid att termen som den vanligen används har en vidare 
betydelse än parodi i denna strikta mening och även omfattar vad han benämner 
travesty och caricature, dvs. en hypertext där hypotextens innehåll förlöjligas ge-
nom att degraderas respektive en hypertext som härmar hypotextens stil på ett för-
löjligande sätt. Däremot räknar Genette inte pastiche – som är en icke-förlöjligan-
de stilimitation – till parodin i vid mening.179

I vilken mån definitionen av RDA:s relationsbeteckning motsvarar Genettes 
vida parodibegrepp kan diskuteras.  Viktigare är emellertid  frågan om huruvida 
den är operationellt tillämpbar. Den springande punkten i RDA:s definition är for-
muleringen ”for comic effect” och den vilar således på en distinktion mellan vad 
Genette benämner moods. För att fungera operationellt kräver denna definition att 
en skarp gräns är möjlig att dra mellan de hypertexter som imiterar sin hypotext 
för att uppnå en komisk effekt och de som inte syftar till att uppnå en sådan effekt.

Som tidigare nämnts upplöser Genette i sin studie just gränserna mellan olika 
moods genom att införa en mängd mellankategorier. Redan tidigt inför han mellan 
”playful” och ”satiric” ett mood som han kallar ”ironic”, och mellan ”playful” och 
”serious” ett som han kallar ”humorous”, för att när han nått slutet av sin under-
1 7 7 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 25.
1 7 8 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 16 ff. & 27.
1 7 9 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 24 f.
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sökning konstatera att ”the discrimination among modes [...] is of a very relative 
character”.180 Ett av de många exemplen på detta är Marcel Prousts stilimitationer 
av bland andra Honoré de Balzac och Gustave Flaubert, vilka Genette inte betrak-
tar som vare sig rent satiriska eller rent beundrande. Istället kännetecknas de av ”a 
specific mixture (with a variable dosage) of admiration and irony”.181 Mot denna 
bakgrund är det svårt att se hur katalogisatörer på ett konsekvent sätt skulle kunna 
avgöra vilka imitationer som syftar till respektive inte syftar till att uppnå en ko-
misk effekt, varför definitionen av denna relationsbeteckning knappast kan betrak-
tas som operationellt tillämpbar.

Den överordnade relationsbeteckningen ”imitation of (work)” är som påpeka-
des ovan mycket brett definierad. Ett problem med denna breda definition är att 
kategorin överlappar andra kategorier i Appendix J. Som vi sett kan ”imitation of 
(work)” beskriva en relation där samma innehåll återges på ett annat sätt (Genettes 
transformation).  Detta  är  även fallet  med  relationsbeteckningen ”adaptation  of 
(work)” och dess olika underkategorier vilka, som vi snart ska se, beskriver rela-
tioner mellan ett verk som berättar samma handling som ett annat verk på ett annat 
sätt.  Kategorin  ”imitation  of  (work)”  förefaller  även överlappa  ”paraphrase  of 
(work)” som definieras som ”[a] work used as the basis for a paraphrase, i.e., a 
restating of the content of the source work in a different form” (RDA J.2.2).

När imitation i litteraturvetenskapliga sammanhang används som beskrivning 
av en texts förhållande till andra texter åsyftar emellertid termen främst ett efter-
liknande av stildrag. Ett litteraturvetenskapligt termlexikon definierar denna bety-
delse av ordet – vilken främst hör hemma före romantiken och därför numera är 
mindre vanlig – som ”the adoptation of the tone, style and attitude of another wri-
ter”, en betydelse som också ligger nära Genettes användning av ordet.182

Vad gäller stilimitation menar Genette att det finns en central, strukturell skill-
nad mellan imitation och det återgivande av samma handling i en annan form som 
han benämner transformation. En imitation av en stil – med vilket Genette avser 
”a manner, on both the thematic and the formal level” – är, hävdar han, även om 
den utgår från en enskild text i princip inte en direkt imitation av just denna text.  
Även då en enskild hypotext utgör förlagan används, menar Genette, denna text i 
detta fall som representant för en större mängd texter, till exempel en genre.183 Ge-
nette uttrycker det på föjande sätt:

Between the imitated corpus (I deliberately use this pedantic but neutral term, which does not 
chose between the singularity of text and the multiplicity of genre), whatever its length and its 
principle of constitution (of selection), and the imitative text itself, a matrix of imitation is in-
evitably interposed, which is the model of competence or, if one prefers, the idiolect of the  
imitated corpus destined also to become that of the mimotext [dvs. den imiterande texten]. 

1 8 0 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 29 respektive 395.
1 8 1 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 119 f.
1 8 2 Cuddon, J.A. (1991), A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, s. 445 f. Ordet används oftare 
som synonym till begreppet ”mimesis”.
1 8 3 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 82 ff., citatet från s. 82
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The imitated corpus can be a genre in the habitual sense of the term, as is the mock-heroic; it 
can be the product of one era or of one school such as eighteenth-century, baroque, or Symbo-
list style; it can be the entire opus of an individual writer, as when Proust produces, without  
any additional specification, a pastiche of [Jules] Michelet or of [Louis de] Saint-Simon; it  
can be a single text whose author's style changes according to the work, whether for generic 
reasons [...] or for reasons of personal development [...].184

Genettes teoretiska poäng är förvisso alltför subtil för att vara direkt relevant för 
den katalogisatör som ska ange relationer med hjälp av Appendix J. Om ett speci-
fikt verk går att identifiera som källa är det förstås ovidkommande om detta imite-
ras som enskilt verk eller som representant för en grupp av verk. Genette sätter 
emellertid även fingret på något som i detta sammanhang verkligen är betydelse-
fullt. Alldeles oavsett huruvida stilimitationer teoretiskt sett kan vara imitationer 
av en specifik text återstår den omständigheten att de i praktiken ofta efterliknar 
något annat och större än ett enskilt verk, såsom en genre, en litterär riktning eller 
en stil som är typisk för en författares hela produktion.

Genette ger flera exempel på sådana imitationer. Ett är Michael-Antoine Bur-
nier och Patrick Rambauds Le Roland Barthes sans peine (ungefär ”Roland Bart-
hes utan besvär”, 1978), en handbok i hur man skriver som Barthes. Denna hand-
bok driver med den franske litteraturteoretikerns språkbruk på ett sätt som skulle 
kunna inordnas under RDA:s ”parody of” om denna relation hade varit möjlig att 
ange till en författares stil.185 Ett mer välkänt exempel är Miguel de Cervantes' Don 
Quixote (1605–15).  Don Quixote kan,  som Genette  påpekar,  beskrivas som en 
”antiromance”, en typ av berättelse där huvudpersonen inte kan skilja mellan fik-
tion och verklighet, utan tror att fiktionsvärlden är verklig och uppfattar sig själv 
som hjälte i denna värld. I sådana berättelser är det, hävdar Genette, inte en en-
skild hypotext som imiteras, utan en genre. ”Its hypotext is in fact a hypogenre”, 
som Genette uttrycker det.186 I fallet  Don Quixote imiteras således riddarromaner 
(”chivalric romances”) i allmänhet, även om Cervantes' berättelse även ansluter 
sig till  särskilda  verk såsom Garci  Rodríguez  de Montalvos  Amadís  de Gaula 
(1508).187 Som Genette påpekar kan sådana ”antiromances” på samma sätt vara hy-
pertexter till andra, mer sentida, genrer såsom thrillers, spionromaner och science 
fiction.188

Relationer av denna typ bör rimligen betraktas som sådana ”significant biblio-
graphic relationships” som vi sett omtalas i syftesbeskrivningen i RDA:s kapitel 
24 och skulle tveklöst bidra till att öka användarens förståelse av de beskrivna re-
surserna. I RDA är det emellertid inte möjligt att ange dem, eftersom FRBR-mo-
dellen endast tillåter att relationer anges mellan enskilda entiteter.189 Även här ser 
1 8 4 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 83.
1 8 5 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 95 f.
1 8 6 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 150 ff., citatet från s. 152.
1 8 7 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 148.
1 8 8 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 156.
1 8 9 Det finns visserligen möjlighet att i form av en så kallad ”unstructured description” ange fritt formulerade  
beskrivningar av bibliografiska relationer. I ett av RDA:s exempel på detta beskrivs en resurs exempelvis som 
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vi alltså att modellen sätter mycket påtagliga gränser för hur verkligheten låter sig 
representeras.

Adaptioner
Relationsbeteckningen ”adaptation of (work)” definieras i  RDA som ”[a] work 
that has been modified for a purpose, use, or medium other than that for which it  
was originally intended” (RDA J.2.2). I likhet med den överordnade beteckningen 
”based on (work)” är denna kategori ganska oprecist definierad. Här sägs ingen-
ting om hur verket kan ha modifierats och såväl ”purpose” som ”use” är tämligen 
vaga termer. Det enda exemplet på användning av denna relationsbeteckning an-
ger  att  ett  porträtt  av  Abraham  Lincoln  har  en  viss  målning  som  förlaga 
(RDA 25.1.1.3).

Att  kategorin åtminstone huvudsakligen är tänkt  att  beskriva omvandlingar 
där samma handling eller innehåll återges på ett annat sätt (Genettes transforma-
tion) framgår av att alla dess underkategorier beskriver sådana relationer. Till des-
sa underkategorier hör ”dramatization of (work)” som definieras som ”[a] work 
that has been adapted as a drama”, ”motion picture adaptation of (work)” som de-
finieras som ”[a] work that has been adapted as a motion picture” och ”noveliza-
tion of (work)” som i analogi med de föregående exemplen definieras som ”[a] 
work that has been adapted as a novel”. På samma sätt definieras ytterligare ett an-
tal  kategorier  såsom ”radio  adaptation  of  (work)  och ”television  adaptation  of 
(work)” genom definitioner  som inte  säger  mer  än  relationsbeteckningen i  sig 
(RDA J.2.2). Definitionerna anger som vi ser bara för vilken uttrycksform det tidi-
gare verket adapterats, men säger däremot inget om hur adaptionsbegreppet ska 
förstås, dvs. vilka omvandlingar som räknas som adaptioner.

Genette ägnar stort utrymme åt de många sätt på vilka en handling kan om-
vandlas. Den kategori som i hans diagram utgörs av seriösa transformationer kal-
lar han  transpositions och han betraktar dessa som ”without any doubt the most 
important of all hypertextual practices”.190 Att de är så betydelsefulla beror på att 
det nästan bara är denna typ av omvandlingar som resulterar i stora, ambitiösa 
verk – medan till exempel pasticher och parodier vanligen består av korta texter. 
Genette organiserar sin genomgång av de olika typer av ”transpositional practices” 
han identifierar utifrån i vilken grad de förändrar betydelsen hos den omvandlade 
hypotexten: från i princip rent formella omvandlingar som inte syftar till att för-
ändra betydelsen (men ändå oundvikligen gör det), till omvandlingar där föränd-
ringen av betydelsen är en del av syftet. Någon skarp gräns mellan dessa går det, 
menar Genette, inte att dra.191

”[i]nspired by themes from the music of George Butterworth” (RDA 25.1.1.3, jämför beträffande ”unstructu-
red description” RDA 24.4.3). Denna form av relationsangivelse använder emellertid inte de kontrollerade re-
lationsbeteckningarna i Appendix J och är inte heller maskinellt hanterbar.
1 9 0 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 212.
1 9 1 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 213 f.
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Bland de (mest) formella omvandlingarna finns bland annat översättning och 
versifikation.192 Närmare mitten av kontinuumet följer omvandlingar som på olika 
sätt förkortar eller förlänger texten, till exempel utgåvor för barn som utesluter ut-
vikningar för att renodla handlingen och franskklassiska dramer i vilka episoder 
och bipersoner lagts till för att utvidga antika hypotexter till de fem akter som vid 
tiden krävdes.193 Därefter följer olika typer av vad Genette kallar  transmodaliza-
tion, med vilket han avser ”any kind of alteration in the mode of presentation cha-
racterizing the hypotext”. Detta kan bland annat handla om förändringar som görs 
när en berättelse flyttas från exempelvis romanform till dramaform, dvs. vid såda-
na adaptioner som här diskuteras.194 Till  transmodalizations räknar Genette även 
bland annat förändringar av i vilken ordning händelser berättas och förändringar 
av ur vilken eller vilka personers perspektiv handlingen återges (så kallad fokali-
sering).195

Bland de omvandlingar som direkt syftar till att förändra hypotextens betydel-
se – vilka Genette kallar  thematic transpositions – finns sådana där en handling 
flyttas till en annan ”värld”, dvs. till en annan historisk, geografisk och/eller social 
miljö, och där de uppträdande personernas identitet förändras genom att exempel-
vis deras kön, namn, och bakgrund byts ut. Att på detta sätt omlokalisera hand-
lingen kan, åtminstone om det ska finnas någon poäng med förflyttningen, inte ske 
utan att  också handlingen på något sätt  förändras, vilket  förstås kan ske på en 
mängd olika sätt.196

Det centrala problemet vid tillämpningen av RDA:s relationsbeteckningar för 
adaptioner torde vara att avgöra när ett verk uppvisar tillräckligt stora likheter med 
ett tidigare verk för att en adaption ska anses föreligga. Att skillnaden kan vara 
tämligen stor indikerar ett av RDA:s exempel i vilket den amerikanska filmen 10 
Things I Hate About You (1999) anges som ”motion picture adaptation of” Willi-
am Shakespeares  The Taming of the Shrew (ca 1594) (RDA 24.5.1.3).197 Filmen, 
som utspelar sig i nutida high school-miljö, beskrivs av Melissa Jones som ”a loo-
se [...] adaptation” av Shakespeares pjäs och lånar från denna vad Jones kallar ”an 
approximation” av handlingen.198

1 9 2 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 214 ff. I RDA betraktas en översättning som ett annat uttryck av sam-
ma verk (se RDA 6.11), medan en versifikation anses resultera i ett annat verk och kan anges med relations-
beteckningen ”verse adaption of (work)” (RDA J.2.2), vilken som framgår räknas till de i detta avsnitt be-
handlade adaptionerna. I RDA finns även relationsbeteckningen ”free translation of” vilken på verknivå defi-
nieras som ”[a] work that has been translated freely, preserving the spirit of the original, but not its linguistic  
details”. En sådan fri översättning anses resultera i ett nytt verk (RDA J.2.2).
1 9 3 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 228–277, särskilt s. 230 f. & 254 f. I RDA kan omvandlingar som för-
ändrar textens längd uttryckas genom relationsbeteckningarna ”abridgement of”, ”digest of”, ”expanded ver-
sion of” och ”summary of” (RDA J.2.2, J.3.2).
1 9 4 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 277 f., citatet från s. 277.
1 9 5 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 286 f.
1 9 6 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 294 ff. & 311 f.
1 9 7 Jämför även RDA 24.7.1.3 där ett annat exempel visar hur Internet Movie Database (www.imdb.com) kan 
anges som källa till just uppgiften om förlagan för denna adaption.
1 9 8 Jones, M. (2004), ”'An Aweful Rule'”, s. 137 f.
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Denna film – som väsentligt förändrar Shakespeares handling och flyttar den 
till 1900-talets USA – ska alltså i RDA anses tillräckligt lik den tidigare pjäsen för 
att betraktas som en filmadaption. Det är emellertid inte svårt att hitta exempel på 
mer långtgående former av vad Genette kallar  thematic transpositions.  I James 
Joyces  Ulysses har  handlingen  från  Homeros'  Odysséen flyttats  till  det  tidiga 
1900-talets  Dublin där huvudpersonerna Odysseus och Penelope blivit  Leopold 
Bloom och hans hustru Molly. Som Genette påpekar är såväl innehållet som tema-
tiken och stilen så förändrade att parallellerna mellan de båda verken skulle ha 
undgått de allra flesta läsare om det inte vore för romanens titel. Joyce såg också 
till  att  hans  plan  över  korrespondenser  mellan  romanen  och det  antika  eposet 
spreds och kunde på så vis styra hur hans verk skulle läsas.199

Ett annat exempel, där hypotexten också utgörs av just Odysséen, är bröderna 
Ethan och Joel Coels film O Brother, Where Art Thou? (2000). Filmen utspelar 
sig i 1930-talets USA och handlar om straffången Ulysses Everett  McGill  som 
rymmer tillsammans med två medfångar och försöker ta sig hem till sin hustru 
Penny i Ithaca, Mississippi innan hon gifter om sig. Detta övergripande handlings-
mönster har förstås påtagliga likheter med Odysseus hemfärd till ön Ithaka och fil-
mens förtexter hävdar att den är baserad på Odysséen, samtidigt som filmskaparna 
sade sig inte ens ha läst Homeros' epos.200 Pernille Flensted-Jensen jämför filmen 
med  Odysséen och pekar, utöver det övergripande hemkomstmotivet, på en rad 
både uppenbara och mindre tydliga referenser och allusioner. I filmen finns bland 
annat  en  blind  siare  som liknar  den  Teiresias  som Odysseus  möter,  en  grupp 
sjungande kvinnor som påminner om (och uttryckligen omtalas som) sirener och 
en enögd man som motsvarar cyklopen Polyfemos. Samtidigt innehåller filmen 
också en mängd händelser och personer som saknar motsvarigheter hos Homeros 
och som Flensted-Jensen påpekar är filmen ”far from being an exact reproduction 
of the Odyssey”.201 Flensted-Jensen hävdar att det knappast var bröderna Coens av-
sikt att åstadkomma en moderniserad version av  Odysséen utan att depressions-
tidens USA varit vad som verkligen intresserat dem.202

Ska Ulysses och O Brother Where Art Thou? betraktas som ”novelization of” 
respektive ”movie adaption of” Odysséen? RDA ger inget svar på sådana frågor, 
även om skillnaderna gentemot exemplet  10 Things I Hate About You möjligen 
inte kan betraktas som så stora att dessa verk inte skulle höra hemma inom katego-
rin adaption. Man kan också fråga sig vad en användare som söker efter adaptio-
ner av ett visst verk är ute efter, något som naturligtvis också varierar. För den an-
vändare som är intresserad av vilket inflytande ett verk haft är ett brett adaptions-

1 9 9 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 307 ff.
2 0 0 Flensted-Jensen, P. (2002), ”Something Old, Something New, Something Borrowed”, s. 14 ff.
2 0 1 Flensted-Jensen, P. (2002), ”Something Old, Something New, Something Borrowed”, s. 14, 17 & 19 f., 
citatet från s. 14.
2 0 2 Flensted-Jensen, P. (2002), ”Something Old, Something New, Something Borrowed”, s. 28 f.
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begrepp önskvärt. Den som istället vill finna en adaption som är tydligt igenkänn-
bar som samma berättelse skulle däremot föredra en snävare definition.

Även om man skulle utgå från att ett brett adaptionsbegrepp är att föredra be-
höver en gräns emellertid sättas någonstans för att begreppet ska vara operationellt 
fungerande. Ett verk som Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719–22) har gett upp-
hov till en rad efterföljare vilken, som Genette påpekar, är i det närmaste oänd-
lig.203 På 1700-talet gjorde Joachim Heinrich Campe till exempel Robinson till en 
tysk yngling i sin Robinson der Jüngere (1779–80). Trettio år senare blev nationa-
liteten  schweizisk i  Johann Wyss'  Der schweizerische Robinson (1812–27) där 
den ensamme hjälten också gjorts om till en hel familj.204 En skeppsbruten familj – 
denna gång brittisk – rör det sig även om i Frederick Marryats Masterman Ready 
(1841–42). I Robert Michael Ballantynes  The Coral Island (1857) är det istället 
tre pojkar som är skeppsbrutna på titelns korallö, där de bland annat attackeras av 
hajar, kidnappas av sjörövare och räddar en infödd kristen flicka från ett äktenskap 
med en kannibal.205 Vid det laget är det som framgår inte mycket kvar av Defoes 
berättelse utöver skeppsbrottet och den (mer eller mindre) öde ön. Detsamma kan 
sägas om senare efterföljare som Jules Vernes  L'Île mystérieuse (”Den hemlig-
hetsfulla ön”, 1874–75) och William Goldings Lord of the Flies (1954).206

Omarbetningarna av Defoes roman befinner sig således på en glidande skala 
från verk som utgör tydliga omarbetningar till verk som endast ansluter sig till den 
genre som kommit att kallas ”robinsonader” eller ”desert island fiction” och där 
inte mer än Robinson-motivet i en mycket allmän bemärkelse återstår.207 Att de 
förstnämnda i RDA bör betraktas som adaptioner torde det inte råda någon tvekan 
om. Om även de sistnämnda skulle anses vara det skulle emellertid katalogisatö-
rens arbete övergå i fullständigt ohanterliga motivhistoriska kartläggningar. Nå-
gonstans på denna skala måste alltså en gräns för vad som utgör en adaption dras 
om de aktuella relationsbeteckningarna ska kunna fungera operationellt.  Hur en 
sådan gränsdragning ska gå till säger RDA ingenting om.

Slutsatser
Som vi sett i detta kapitel syftar RDA:s system för angivande av relationer mellan 
verk, uttryck, manifestationer och exemplar till att uppfylla två användarkrav. An-
vändaren ska dels kunna finna resurser som är relaterade till de användaren redan 
funnit,  dels kunna förstå vilka samband som finns mellan olika resurser. Dessa 

2 0 3 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 373.
2 0 4 Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 303 f.; Green, M. (1989), ”The Robinson Crusoe Story”, s. 38 ff.
2 0 5 Green,  M.  (1989),  ”The Robinson  Crusoe Story”,  s. 43 ff.;  Maher,  S.N.  (1988),  ”Recasting  Crusoe”, 
s. 170 ff.
2 0 6 Green, M. (1989), ”The Robinson Crusoe Story”, s. 49 ff.; Genette, G. (1997), Palimpsests, s. 304.
2 0 7 Jämför beträffande ”robinsonader” och ”desert island fiction” Cuddon, J.A. (1991), A Dictionary of Lite-
rary Terms and Literary Theory, s. 801 respektive 228 f.
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krav ska uppnås genom att de data som anges ska reflektera alla signifikanta rela-
tioner mellan bibliografiska entiteter. Instruktionerna i RDA:s kapitel 24–28 foku-
serar emellertid främst på hur data om relationer ska anges medan anvisningar för 
hur de olika relationerna ska fastställas i det närmaste helt saknas.

Många av relationsbeteckningarna i Appendix J kan anges på flera olika enti-
tetsnivåer, men i RDA klargörs inte vad det innebär att ange en relation på en viss 
nivå och hur man avgör vilken nivå som ska väljas. De båda sätt att förhålla sig 
till dessa frågor som beskrivs av Tillett och i FRBR-rapporten är principiellt mot-
satta och valet mellan att ange en relation på högsta respektive lägsta möjliga enti-
tetetsnivå  tycks  också innebära ett  val  mellan  de båda användarkraven. Denna 
motsättning kan visserligen vara teoretisk snarare än praktisk då den hänger sam-
man med hur RDA implementeras, men det är ändå anmärkningsvärt att RDA er-
bjuder ett  system för att  ange relationer  på olika entitetsnivåer  men inte  över-
huvudtaget berör vad valet mellan nivåerna innebär och hur katalogisatören ska 
förhålla sig till det.

Vi  har  också sett  att  relationsbeteckningarna i  Appendix  J  beskriver  såväl 
mycket handfasta relationer mellan till exempel fysiska objekt som mindre kon-
kreta, innehållsliga relationer. Ett urval av de relationsbeteckningar som beskriver 
den senare typen jämfördes med Gérards Genettes försök att klassificera vad han 
kallar för hypertextuella relationer. Beträffande relationsbeteckningarna ”prequel” 
och ”sequel” pekar analysen på att de är operationaliserade på ett sätt som gör det 
möjligt att tillämpa dem konsekvent. Beträffande beteckningarna ”imitation of” 
och dess underkategori ”parody of” är problemen större. I det förra fallet är be-
teckningen så brett definierad att den innefattar alla de typer av hypertextuella re-
lationer som Genette beskriver. I det senare fallet är meningen att komisk avsikt 
ska användas som gränsdragningskriterium, vilket gör att definitionen knappast är 
möjlig att tillämpa på ett konsekvent sätt. Här har också ett praktiskt problem med 
stilimitationer i allmänhet uppmärksammats, nämligen att det som imiteras långt-
ifrån alltid är ett specifikt verk, utan ofta en större helhet såsom en genre, en litte-
rär riktning eller ett  författarskaps typiska stil.  Slutligen analyserades relations-
beteckningen  ”adaptation  of”  och  dess  underkategorier.  Problemet  torde  här 
främst vara att avgöra när ett verk uppvisar tillräckligt stora likheter med ett tidi-
gare verk för att en adaption ska anses föreligga. Om adaptionsbegreppet ska vara 
operationellt tillämpbart måste en gräns på något sätt dras, men RDA anger inte 
hur denna gränsdragning ska gå till.

Slutligen ska här  konstateras  att  analysen av operationaliserbarhetsproblem 
stannat  vid  frågor  om huruvida  det  överhuvudtaget  är  möjligt  att  konsekvent 
tillämpa relationsbeteckningarna i Appendix J. En annan fråga är huruvida en ka-
talogisatör som arbetar under tidspress har några praktiska möjligheter att tillämpa 
dem. Åtminstone i många fall skulle det analysarbete som krävs inte kunna ge-
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nomföras med mindre än att man läser de verk som ska beskrivas. Denna tid har 
de allra flesta katalogisatörer förmodligen inte.

Som påpekats ovan ger kapitel 24 också några korta instruktioner om hur kon-
sulterade källor kan anges, instruktioner som emellertid inte säger något om vilka 
källor  som  kan  vara  lämpliga  att  konsultera  för  att  fastställa  en  viss  relation 
(RDA 24.7). Att katalogisatören hämtar uppgifter om relationer från olika sekun-
därkällor – i detta sammanhang ligger litteraturvetenskapliga arbeten närmast till 
hands – skulle kunna vara en något mindre tidskrävande möjlighet än att denne 
själv analyserar de aktuella resurserna. Huruvida detta låter sig göras skulle kunna 
vara föremål för en närmare undersökning, exempelvis i form av ett antal fall-
studier. Här får vi dock nöja oss med några korta påpekanden beträffande möjlig-
heten att använda sekundärkällor i form av litteraturhistoriska översiktsverk och 
litteraturvetenskaplig forskning. För det första skulle man vid användningen av se-
kundärkällor  såsom  litteraturhistoriska  översiktsverk  och  litteraturvetenskaplig 
forskning behöva ta hänsyn till huruvida den relation som beskrivs verkligen över-
ensstämmer med hur motsvarande relation är definierad i RDA, vilket med tanke 
på bland annat hur Genette definierar parodibegreppet är långtifrån givet. För det 
andra skulle denna metod endast kunna användas för den begränsade del av litte-
raturen som verkligen behandlats i forskning och översiktsverk, vilket till största 
delen är äldre, kanoniserade verk.208 För det tredje skulle arbetet med att utifrån 
denna sekundärlitteratur fastställa relationer inte nödvändigtvis vara mycket mind-
re tidskrävande än om katalogisatören själv genomförde analysarbetet. Åtminstone 
vid en hastig anblick förefaller således inte heller denna väg praktiskt framkomlig.

2 0 8 Om litteraturvetenskapen, litteraturhistorieskrivningen och kanon, se t.ex. Williams, A. (1997),  Stjärnor  
utan stjärnbilder, s. 29–48.
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Slutdiskussion

I denna uppsats har den teoretiska bakgrunden till  och utformningen av RDA:s 
system för angivande av relationer mellan  verk,  uttryck,  manifestationer och  ex-
emplar undersökts. Undersökningen syftade till  att  besvara två frågeställningar: 
dels  hur  bibliografiska  relationer  studerats  inom biblioteks-  och  informations-
vetenskapen och vilken grund denna forskning ger för den praktiska hanteringen 
av sådana relationer vid katalogiseringsarbete, dels hur RDA:s system är utformat 
och vilka teoretiska och praktiska problem som finns med systemet.

Undersökningen utgick från två teoretiska utgångspunkter. Den ena var Elaine 
Svenonius distinktion mellan begreppsliga definitioner och operationella definitio-
ner, där definitioner av den senare typen krävs om katalogiseringsarbete ska kunna 
ske på ett  konsekvent sätt.  Operationella definitioner är nödvändiga om sådana 
bibliografiska relationer som diskuteras i denna uppsats ska kunna identifieras och 
avgränsas på samma sätt av olika katalogisatörer.

Den andra teoretiska utgångspunkten var att FRBR-modellen, som utgör grun-
den för  RDA, är en teoretisk  modell  (närmare bestämt  en ER-modell)  som är 
framtagen för ett  särskilt  syfte och som ger en begränsad beskrivning av vissa 
aspekter av verkligheten. Den kan inte ge någon fullständig bild av det bibliogra-
fiska universumets  verkliga komplexitet  utan endast representera det i  form av 
vissa antaganden om detta universum vilka strukturerats utifrån modelleringstek-
nikens krav. Man kan därför fråga sig var gränserna för denna representation går, 
vilket i detta sammanhang särskilt gäller vilka bibliografiska relationer som inte 
låter sig representeras på modellens villkor utan att väsentliga egenskaper går för-
lorade.

För att besvara den första frågeställningen studerades Barbara B. Tilletts och 
Richard P. Smiraglias teorier om och taxonomier över bibliografiska relationer. 
Tillett ställer utifrån en empirisk undersökning av en mängd katalogiseringsregel-
verk och katalogposter upp en taxonomi som gör anspråk på att omfatta alla slags 
bibliografiska  relationer.  Smiraglia  postulerar  istället  en  taxonomi,  som endast 
omfattar så kallade derivative relationships, för att först i efterhand bekräfta den 
genom undersökningar av katalogposter. Trots att såväl Tillett som Smiraglia gör 
anspråk på att erbjuda en teoretisk grund för hur bibliografiska relationer på ett 
konsekvent sätt ska kunna hanteras vid katalogisering ger ingen av dem operatio-
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nellt tillämpbara definitioner utifrån vilka gränsdragningen mellan olika relations-
kategorier kan ske.

I Tilletts  fall  betraktas gränserna mellan de olika innehållsliga relationerna 
som flytande och mer eller mindre godtyckliga, vilket förvisso är ett rimligt syn-
sätt men icke desto mindre en otillräcklig grund för praktiskt katalogiseringsarbe-
te, eftersom detta kräver just kriterier för att skilja en relationstyp från en annan. 
Till skillnad från Tillett betraktar Smiraglia visserligen inte kategorierna i sin tax-
onomi som delar av ett kontinuum där gränserna är mer eller mindre godtyckliga. 
Även hans relationstyper är emellertid otillräckligt operationaliserade, vilket beror 
på att hans terminologi är full av motsägelser och att de definitioner han ger i flera 
fall är för vaga för att tillåta konsekventa gränsdragningar. Ett problem är också 
Smiraglias (i filosofisk mening) idealistiska uppfattning om verkets ontologiska 
status. Han förefaller uppfatta verket som ett objektivt existerande fenomen som 
har ett bestämt väsen och försöker beskriva vad han kallar för verkets natur utifrån 
hur verk fungerar socialt,  kulturellt och lingvistiskt. Smiraglia tycks omedveten 
om att det finns en avgörande skillnad mellan å ena sidan sådana empiriska under-
sökningar och å andra sidan att föreskriva regler för hur bibliografiska entiteter 
och relationer ska hanteras i katalogiseringssammanhang. Han bortser alltså från 
den väsentliga skillnaden mellan begreppsliga och operationella definitioner och 
från att dessa definitioner är användbara för olika ändamål.

För att besvara den andra frågeställningen undersöktes RDA:s kapitel 24–28 
och Appendix J. I en inledande översiktlig genomgång konstaterades att systemet 
med relationsangivelser syftar till  att  uppfylla två användarkrav.  Genom att  de 
data som anges ska återspegla alla  signifikanta bibliografiska relationer mellan 
verk, uttryck, manifestationer och exemplar ska användaren dels kunna finna re-
surser som är relaterade till sådana som denne redan funnit, dels kunna använda 
katalogen som ett slags tolkningsredskap för att förstå hur olika resurser är relate-
rade. Vidare konstaterades att fokus i regelkapitlen ligger på hur den relaterade en-
titeten ska identifieras, dvs. på hur de data som beskriver den relaterade entiteten 
ska anges. Även regelkapitlens exempel syftar främst till att just illustrera de olika 
sätt på vilka den relaterade entiteten kan anges. Anvisningar för hur katalogisatö-
ren ska gå tillväga för att fastställa att en viss relation föreligger saknas däremot i 
det närmaste helt. Att systemet på detta sätt främst beskriver hur data om relatio-
nerna ska anges, medan det nästan helt bortser från hur relationerna ska fastställas 
får betecknas som det allvarligaste problemet med dess utformning.

Relationsbeteckningarna i Appendix J är uppdelade i beteckningar för relate-
rade verk, relaterade uttryck, relaterade manifestationer och relaterade exemplar. 
Relationsbeteckningarna bildar ett hierarkiskt system med de mest allmänna be-
teckningarna som huvudkategorier vilka sedan underindelas så att beteckningarna 
är mer specifika ju längre ner i hierarkin man kommer. Många av relationerna kan 
anges på flera olika entitetsnivåer – till exempel finns såväl ”adaptation of (work)” 

67



som ”adaptation of (expression)” – men i RDA klargörs inte vad det innebär att 
ange en relation på en viss nivå och hur katalogisatören ska avgöra vilken nivå 
som ska väljas. Detta problem analyserades mot bakgrund av två principdiskussio-
ner, en av Tillett och en i FRBR-rapporten, vilka beskriver motsatta sätt att förhål-
la sig till vilken nivå som ska väljas. Om man följer Tillett ska en relation anges 
på den högsta nivå på vilken den är giltig. Om man däremot följer FRBR-rappor-
ten ska relationen anges på lägsta möjliga entitetsnivå. Valet mellan dessa båda 
principer tycks också vara ett val mellan de båda användarkraven att finna och att 
förstå, där Tilletts förhållningssätt gynnar det förra kravet medan FRBR:s förhåll-
ningssätt gynnar det senare. Det är möjligt att denna motsättning är teoretisk sna-
rare än praktisk eftersom frågan hänger samman med vilken databasstruktur som 
används för att  implementera RDA. I vilket fall  måste det emellertid  betraktas 
som anmärkningsvärt att systemet är utformat med denna möjlighet att ange rela-
tioner på olika entitetsnivåer samtidigt som RDA inte alls berör hur systemet ska 
förstås och tillämpas. Även här är problemet alltså att fokus ligger på hur relatio-
nerna ska anges och inte på hur katalogisatören ska fastställa dem.

Här ser vi också ett första exempel på hur FRBR-modellen – den teoretiska 
grunden för RDA – sätter tydliga gränser för hur verkligheten låter sig represente-
ras. Relationer måste enligt modellen anges mellan två specifika entiteter, trots att 
det förstås inte går att säga att en verklig relation är en relation mellan till exem-
pel två verkentiteter, två uttrycksentiteter eller en verkentitet och en uttrycksenti-
tet. Problemen med att välja mellan dessa olika möjligheter kan betraktas som ett 
problem med att avgöra hur verkligheten ska struktureras för att kunna beskrivas 
på modellens villkor.

De relationer som kan anges med beteckningarna i Appendix J är av mycket 
skilda slag och beskriver såväl handfasta som mindre konkreta, innehållsliga rela-
tioner, där de senare kräver ett mer ingående analytiskt eller tolkande arbete för att 
fastställas.  Många av relationerna av denna senare typ är  sådana som studeras 
inom litteraturvetenskapen,  där  förhållanden  mellan  texter  brukar  kallas  inter-
textuella relationer. För att belysa problem med att utifrån RDA ange sådana rela-
tioner jämfördes ett urval av relationsbeteckningarna med Gérard Genettes försök 
att klassificera motsvarande relationer. Denna analys visade att relationsbeteck-
ningarna ”prequel” och ”sequel” i RDA förefaller operationaliserade på ett funge-
rande sätt. När det gäller andra relationsbeteckningar är emellertid problemen stör-
re. Beteckningarna ”imitation of” och den underordnade ”parody of” framstår inte 
som operationaliserade på ett  sätt  som möjliggör konsekvent tillämpning. I det 
förra fallet är beteckningen så brett definierad att den överlappar flera andra rela-
tionsbeteckningar. I det senare fallet vilar definitionen på en gränsdragning mellan 
komisk och icke-komisk avsikt, en gränsdragning som knappast låter sig genom-
föras på ett konsekvent sätt.
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Vad gäller stilimitationer pekar Genette också på att sådana ofta imiterar nå-
got annat än ett enskilt verk, såsom en genre, en litterär riktning eller ett författar-
skap. Även detta är ett exempel på hur FRBR-modellen sätter gränser för vilka 
aspekter hos verkligheten som låter sig återges. Eftersom modellen bara tillåter att 
relationer anges mellan enskilda entiteter kan en relation av detta slag inte repre-
senteras, trots att den tveklöst är signifikant och skulle bidra till användarens för-
ståelse av den aktuella resursen.

Slutligen analyserades relationsbeteckningen ”adaptation of” och dess under-
kategorier, såsom ”novelization of”, ”dramatization of” och ”motion picture adap-
tation of”. Det centrala operationaliseringsproblemet torde i detta fall vara att på 
ett konsekvent sätt avgöra när likheten med ett tidigare verk är tillräckligt stor för 
att en adaption ska anses föreligga. En gräns måste dras någonstans på den glidan-
de skalan mellan verk som är tydliga omarbetningar av ett tidigare verk och verk 
som endast i en mycket allmän bemärkelse behandlar ett likartat motiv. Var en så-
dan gräns ska dras ger RDA emellertid ingen upplysning om. Även detta kan upp-
fattas  som en begränsning hos  den teoretiska modell  som ligger till  grund för 
RDA. Att en relation i RDA måste antingen föreligga eller inte föreligga kan tyck-
as vara en trivial iakttagelse. Det är emellertid just detta som gör det omöjligt att 
uttrycka några nyansskillnader mellan olika fall där en viss relation föreligger.

I inledningen påpekades att avståndet mellan den litteraturvetenskapliga forsk-
ningens detaljerade analyser av intertextuella samband och de entydiga relations-
angivelserna i RDA föreföll vara stort. Hur biblioteks- och informationsvetenska-
pen och det nya katalogiseringsregelverket hanterar detta avstånd mellan den kom-
plexa, mångtydiga verkligheten och en formell,  maskinellt hanterbar representa-
tion av densamma har varit det övergripande ämnet för denna uppsats. Undersök-
ningen har visat att detta avstånd hanteras genom att verklighetens mångfald av 
gradskillnader på olika sätt reduceras och kanske också förvrängs för att kunna re-
presenteras på den teoretiska modellens villkor. Den glidande skalan mellan vad 
som tveklöst är att betrakta som, vad som kanske kan uppfattas som och vad som 
knappast kan ses som en adaption av ett visst verk måste genom ett gordiskt hugg 
avdelas av en skarp gräns utifrån vilken man kan fastslå att en bibliografisk rela-
tion antingen föreligger eller inte gör det. Kanske kan man säga att verkligheten 
endast kan göras maskinellt hanterbar på bekostnad av de nyanser som är förut-
sättningen för en djupare förståelse. De relationer som kan anges med hjälp av 
RDA:s Appendix J kan därför bara fungera som just ett redskap för att tolka verk-
ligheten, inte som någon ersättning för en sådan kunskap som exempelvis den hu-
manistiska forskningen kan erbjuda.

Undersökningen har vid analysen av relationsbeteckningarna huvudsakligen 
fokuserat på huruvida det överhuvudtaget är möjligt att tillämpa dem på ett konse-
kvent sätt, vilket får betraktas som högst tveksamt. Tonvikten i utformningen av 
systemet ligger som vi sett på hur relationsdata ska anges medan de operationali-
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seringsproblem som här belysts inte tycks ha ägnats någon större uppmärksamhet. 
Operationaliseringsproblemen är viktiga att lyfta fram, inte minst som de i den 
förvisso ännu tämligen begränsade tidigare forskningen om bibliografiska relatio-
ner i RDA inte alls uppmärksammats. Såväl Paola Picco och Virgina Ortiz Repiso 
som Tami Morse diskuterar i likhet med föreliggande uppsats både Tilletts och 
Smiraglias forskning och RDA:s system med relationsangivelser, men tar inte upp 
det problem som här belysts. Morse fokuserar istället  på huruvida kategorierna 
passar för kartmaterial medan Picco och Ortiz Repiso intresserar sig för hur rela-
tionerna ska kunna anges i nu befintliga bibliografiska format som till exempel 
MARC.209

Utöver frågan om huruvida det principiellt är möjligt att tillämpa relationsbe-
teckningarna på ett konsekvent sätt har även praktiska problem kort berörts. Här 
påpekades att arbetet med att fastställa bibliografiska relationer genom att – an-
tingen direkt eller via sekundärkällor – analysera de resurser som ska katalogiseras 
torde kräva mer tid än de flesta katalogisatörer har. Om det alls ska vara praktiskt 
genomförbart att annat än i vissa enskilda fall ange bibliografiska relationer skulle 
man därför behöva fastställa dem på något mer tidsekonomiskt sätt. Ett sådant mer 
pragmatiskt förhållningssätt skisserar Edward T. O'Neill och Diane Vizine-Goetz i 
en uppsats om bibliografiska relationer. Med hänvisning till Leonard J. Jolley på-
pekar O'Neill och Vizine-Goetz att katalogisatören inte är litteraturhistoriker och 
inte kan ha till uppgift att genom närstudier avgöra till exempel när en översätt-
ning upphör att vara en översättning. Istället vill O'Neill och Vizine-Goetz – som 
diskuterar när böcker ska anses utgöra samma verk – utgå från ”[t]he idea that a 
work carries an indication of its relationship to other books”, så att en översättning 
exempelvis behandlas som en översättning om den utger sig för att vara det.210

Att tillämpa ett sådant tillvägagångssätt för att avgöra huruvida två böcker ska 
betraktas som samma verk eller inte är förstås en sak, att göra det för att fastställa 
de många olika slags relationer som förtecknas i Appendix J är en annan och det 
är möjligt att relationer av detta slag inte låter sig fastställas genom att bara se till  
hur en resurs presenterar sig själv. Något slags sådant pragmatiskt förhållningssätt 
torde dock vara nödvändigt om det ska vara praktiskt möjligt att annat än i särskil-
da fall ange dessa relationer. Samtidigt kan kanske RDA:s anvisning om att de 
data som anges ska reflektera ”all significant bibliographic relationships between 
works, expressions, manifestations, and items” (RDA 24.2) också betraktas som 
vad Svenonius kallar ett open-ended objective. Ett sådant mål är ett mål som inte 
har några bestämda gränser, varför man inte heller kan avgöra när det är uppfyllt.  
Open-ended objectives är, skriver Svenonius, ”capable of spawning description ad 
infinitum”  och därför  orealistiska  och ”economically untenable”.211 Även inom 
FRBR-modellens påtagliga begränsningar för hur verkligheten kan representeras 
2 0 9 Morse, T. (2012), ”Mapping Relationships”; Picco, P. & Ortiz Repiso, V. (2012), ”The Contribution of  
FRBR to the Identification of Bibliographic Relationships”.
2 1 0 O'Neill, E.T. & Vizine-Goetz, D. (1989), ”Bibliographic Relationships”, s. 175.
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torde det, åtminstone i praktiken, knappast finnas någon gräns för hur många rela-
tioner som kan anges, varför kartan skulle kunna göras nästan lika stor som verk-
ligheten.

2 1 1 Svenonius,  E.  (2000),  The  Intellectual  Foundation  of  Information  Organization,  s. 22 f.,  citaten  från 
s. 23.
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Sammanfattning

Denna uppsats undersöker den teoretiska bakgrunden till och utformningen av det 
system  i  det  nya  katalogiseringsregelverket  Resource  Description  and  Access 
(RDA) som kan användas för att genom kontrollerade, maskinellt hanterbara rela-
tionsbeteckningar ange relationer mellan olika resurser. Uppsatsen behandlar två 
huvudsakliga frågeställningar: dels hur bibliografiska relationer har studerats inom 
biblioteks-  och  informationsvetenskapen  och  vilken  grund  forskningen  ger  för 
hanteringen av sådana relationer vid katalogiseringsarbete, dels hur RDA:s system 
är utformat och vilka teoretiska och praktiska problem som finns med systemet. 
En av uppsatsens teoretiska utgångspunkter är att så kallade operationella defini-
tioner  är  nödvändiga om bibliografiska relationer  ska kunna identifieras  på ett 
konsekvent sätt.  En annan teoretisk utgångspunkt  är att FRBR-modellen, vilken 
ligger till grund för RDA, är en teoretisk modell som inte ger någon fullständig 
bild av det bibliografiska universumet utan representerar vissa antaganden om det-
ta universum vilka strukturerats utifrån en särskild modelleringstekniks krav.

För att  besvara den första frågeställningen studeras Barbara B. Tilletts  och 
Richard P. Smiraglias teorier om och taxonomier över bibliografiska relationer. 
Såväl Tillett som Smiraglia gör anspråk på att erbjuda en teoretisk grund för hur 
bibliografiska relationer på ett konsekvent sätt ska kunna hanteras vid katalogise-
ring. Undersökningen visar emellertid att ingen av dem ger operationellt tillämp-
bara definitioner som kan användas för gränsdragning mellan olika relationskate-
gorier.  Tillett  betraktar  gränserna mellan  olika  innehållsliga  relationstyper  som 
flytande och mer eller  mindre godtyckliga, vilket  är ett  rimligt  synsätt  men en 
otillräcklig  grund för  praktiskt  katalogiseringsarbete.  Smiraglias  terminologi  är 
full av motsägelser och hans definitioner i flera fall alltför vaga för att tillåta kon-
sekventa gränsdragningar. Smiraglia förefaller också omedveten om den avgöran-
de skillnaden mellan att empiriskt undersöka hur verk fungerar socialt, kulturellt 
och lingvistiskt och att genom operationella definitioner föreskriva regler för hur 
bibliografiska entiteter och relationer ska hanteras i katalogiseringssammanhang.

För att  besvara den andra frågeställningen undersöks RDA:s kapitel  24–28 
och Appendix J. Efter en inledande översiktlig genomgång av regelkapitlen analy-
seras möjligheten att ange en relation på olika så kallade entitetsnivåer. Här kon-
stateras att trots att systemet är utformat med denna möjlighet berörs i RDA inte 
alls hur möjligheten ska förstås och tillämpas. Därefter undersöks ett urval av de 
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relationsbeteckningar som i RDA kan användas för att beskriva relationer av inne-
hållslig karaktär, såsom ”parody of” och ”adaptation of”. De beteckningar som be-
handlas är sådana som beskriver vad som inom litteraturvetenskapen kallas inter-
textuella relationer och de analyseras utifrån en jämförelse med litteraturvetaren 
Gérard Genettes försök att klassificera motsvarande relationer. Analysen visar att 
även om några av de undersökta relationsbeteckningarna förefaller operationalise-
rade på ett fungerade sätt är de flesta inte definierade på ett sätt som möjliggör 
konsekvent gränsdragning.

Det genomgående och mest allvarliga problem som uppmärksammas i analy-
sen av RDA:s system med relationsbeteckningar är att fokus främst ligger på hur 
data om relationerna ska anges, medan det nästan helt saknas anvisningar om hur 
katalogisatören ska gå tillväga för att fastställa att en viss relation föreligger. Dess-
utom visar analysen hur FRBR-modellen sätter tydliga gränser för vilka aspekter 
hos verkligheten som låter sig återges i RDA. Verklighetens mångfald av grad-
skillnader måste på olika sätt reduceras för att kunna representeras på den teoretis-
ka modellens villkor och man kan därför hävda att verkligheten endast kan göras 
maskinellt hanterbar på bekostnad av de nyanser som är förutsättningen för en dju-
pare förståelse.
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