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Dewey för musikinspelningar på KB/AVM 
 
Det har visat sig efter ett drygt halvårs tillämpning av Dewey för musik att systemet lämpar 
sig dåligt för inspelningar av populärmusik (fonogram och video). 
 
Nästan ingen använder Dewey för att klassificera inspelningar av populärmusik. Och detta 
torde knappast vara en slump. Undantagen är Québecs nationalbibliotek, som använder den i 
Sverige strukna avdelningen 789 för populärmusik med en egen lokal underindelning, och 
Musik- och teaterbiblioteket, som använder Dewey enligt regelboken även för inspelningar av 
populärmusik, men deras samlingar består till övervägande delen av noter för och litteratur 
om klassisk musik. 
 
På mejlfrågan “We would also like to know if you know about any libraries that actually use 
Dewey for recordings of popular music that we could get in contact with” svarar vår 
kontaktperson för musik vid OCLC, Rebecca Green, följande: ”I don’t personally know of a 
library to refer you to” Vilket innebär att det i realiteten inte finns särskilt goda möjligheter 
till utbyte av poster eller samsökning, och alltså heller ingen praktisk nytta för vår del med att 
strikt följa Dewey. 
 
Dewey för musik utgår från noter för klassisk musik. Där är det relevant att skilja på vokal- 
och instrumentalmusik, och även att ange besättning och antal instrument. Enligt regelboken 
ska man uttrycka om det är vokal- eller instrumentalmusik, typ av instrument samt antal 
instrument, även för inspelningar. Av nivåerna nedan bör man alltså välja den tredje, om 
instrumenten framgår av objektet och är desamma på hela fonogrammet. 
 
I de fall man har olika besättning på olika låtar och det inte går att ange en dominerande 
besättning, eller om det inte framgår av objektet, nöjer man sig med nivå 2 nedan. 
 
Om inspelningen blandar vokal- och instrumentalmusik väljer man nivå 1. 
 
Nivåer för klassifikation av inspelningar av populärmusik: 
1) Endast genre, t ex 781.65 (=jazz) 
2) Vokalt/instrumentalt + genre, t ex 785.065 (=instrumentalensemble + jazz) 
3) Vokalt/instrumentalt + besättning + antal instrument + genre, t ex 785.34194165 
(=ensemble för träblås, stråkar, slagverk, tangentinstrument (dvs. saxofon, bas, trummor och 
piano), + kvartett + jazz) 
 
Det är dock inte särskilt relevant att ange besättning och antal instrument för inspelningar av 
populärmusik, och inte heller att skilja på vokal- och instrumentalmusik. Där är det genren 
som är det intressanta. Att tillämpa Dewey på nivå 3 för populärmusik innebär bara onödigt 
arbete för oss. 
 
I WorldCat hittar man, trots vad som sagts ovan, en del Deweykoder på musikinspelningar. 
Där är det mycket vanligt med koder som endast anger genre (nivå 1 ovan), och för 
musikvideo verkar det vara regel att inte gå längre. 
 
Hittills har vi klassificerat populärmusikinspelningar (fonogram och video) på nivå 2, men har 
nu alltså kommit fram till att det inte finns några samordningsvinster med att tillämpa vare sig 
nivå 2 eller nivå 3. Vi har därför beslutat oss för att klassificera på nivå 1. Den nivån kommer 
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också att tillämpas för folkmusikinspelningar, och även andra genrer kan komma ifråga för 
nivå 1. För inspelningar av klassisk musik tillämpar vi som tidigare Dewey fullt ut. 
 
Vi kommer senare under år 2013 att komplettera med genre/formämnesord för musik, och det 
är där vi får möjlighet att specificera genre och form för populärmusik på önskad nivå (Dewey 
har till exempel bara en kod för rockmusik). Vi fortsätter att dubbelklassificera enligt SAB 
tills vi skapat en fungerande praxis för musikämnesorden. 
 
 
Jämförande exempel 
 
 
Genre/form   Förenklat (nivå 1) Fullständigt (nivå 3) 
 
Rock med sång   781.66  782.42166 
     (sånger+rock) 
 
Instrumental rock 
(2 gitarrer, bas, trummor)  781.66  785.599194166 
     (ensemble med 
     elektrofoner och slagverk 
     +fyra instrument+rock) 
 
 
Blues med sång   781.643  782.421643 
     (sånger+blues) 
 
Instrumental blues   781.643  785.291941643 
(gitarr, bas, piano, trummor)   (ensemble med  
    elektrofoner, slagverk, 
    tangentinstrument+fyra 
    instrument+blues) 
 
Svenska folkmusiksånger    782.4262397 
     (sånger+svensk 
     folkmusik) 
 
Svensk folkmusik på fiol  781.62397  787.262397 
     (fiol+svensk folkmusik) 
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