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Abstract: The aim of this thesis is to discuss selected parts of cataloguing both
from a practical and a theoretical viewpoint. It presents the basic grounds
for cataloguing of printed as well as non-printed materials. The focus lies
on the main entry heading and its author/title problem concerning film.

The thesis theoretical part consists of an analysis of central documents
dealing with the author concept from both a library- and information
science perspective and a film science perspective. The practical part
consists of interviews from two Swedish public libraries, which have
different approaches on presenting films.

Theories which have been used are taken from general library- and
information science theorists such as Charles Cutter and Ross Harvey as
well as cataloguing experts within the library- and information field and
film theorists within the film science field.

The Study shows that the differences between cataloguing of non-printed
materials and printed materials are relatively small except for the main
heading. Theorists within the two academic fields are ambivalent
whether one can claim the director to be the main author for a film and
therefore, its recommended to follow the common praxis of cataloguing
and presenting films on their title.
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1. Inledning

Katalogisering har som funktion att förbättra återfinnande och organisation av
dokument. Katalogiseringen utförs vanligtvis i Sverige utifrån anvisningarna i
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS). Denna regelsamling som utgår ifrån
Anglo-American Cataloging Rules (AACR2), har vid utformandet haft tryckta skrifter
som grund, men innehåller i senare upplagor även anvisningar för katalogisering av
icke-tryckt material.

Allteftersom utvecklingen går framåt och nya typer av dokument framkommer
förändras katalogiseringsarbetet. Det som gällt i katalogiseringens barndom, då enbart
tryckt material låg som grund, har nu blivit mer komplext och nya metoder behövs för
att hålla jämna steg med tekniken. Komplexiteten ligger till stor del i att de nya
materialen har en större variation i form och innehåll än de tryckta dokumenten samt att
materialet i de nya dokumenttyperna är mer svåröversiktligt. Bibliotek tillhandahåller
idag inte längre enbart tryckt material utan även, videofilmer, DVD, CD-ROM, CD-
skivor osv.

Katalogiseringen inverkar även på hur biblioteken presenterar sitt material.

Det huvuduppslag som katalogiseringen tilldelar ett dokument går igen i
hylluppställningen av det samma. De flesta folkbibliotek har idag inget större behov av
ett väl utvecklat hylluppställningssystem för filmutbudet, då detta fortfarande vanligtvis
är relativt begränsat ute på folkbiblioteken. Men i takt med att utbudet ökar krävs även
en bättre och mer strukturerad hylluppställning för att förenkla ”browsandet” i hyllorna
för användarna.

Enligt KRS bör filmer få huvuduppslag på filmtiteln, vilket betyder att filmerna, om
man väljer att följa denna anvisning, placeras i alfabetisk ordning efter titeln på
hyllorna. Anledningen till att de placeras på titel, istället för på upphov, vilket är fallet
för exempelvis böcker och CD-skivor, är att filmer anses vara ”verk med delat
upphovsansvar”. Med detta menas att man inte kan anse någon specifik person eller
institution falla in under katalogiseringsregler för svenska biblioteks (KRS) definition
av upphovsman, som redogörs för i paragraf 21.1A1. I denna står följande att läsa
”personlig upphovsman är den person som är huvudsakligen ansvarig för det
intellektuella eller konstnärliga innehållet i ett verk”.1

När jag har letat efter filmer på bibliotek, har jag ofta irriterats över att filmer gjorda av
samma regissör inte hålls samman utan att man får leta igenom ett stort antal hyllmeter
för att finna det man söker.

Anledningen till att jag skriver denna uppsats är att jag är intresserad av om det inte är
möjligt och till och med rimligt att tillskriva en films regissör som dennes skapare, på
samma sätt som man tillskriver författaren som en boks skapare.

                                                
1 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) (1990), s. 306
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1.1. Upplägg och syfte

Föreliggande uppsats diskuterar ämnet filmkatalogisering. I uppsatsen skriver jag om
vad som skiljer denna katalogisering från den traditionella katalogiseringen av tryckt
material, samt tar upp olika aspekter av detta, både ur ett svenskt och ett internationellt
perspektiv. Angående filmkatalogisering skall jag även föra en diskussion om
huvuduppslag och upphov. Dessa kommer att knytas både till en teoretisk och en
praktisk del.

I den teoretiska delen tar jag upp olika åsikter rörande dessa begrepp, såväl svenska
som internationella, såväl filmvetenskapliga som biblioteks- och
informationsvetenskapliga. Genom de definitioner jag finner för jag en diskussion om
filmens upphov, utifrån de båda tidigare nämnda akademiska disciplinerna för att se
om, och i så fall vad som skiljer dessa åt. Anledningen till varför jag gör denna
jämförelse är för att få en uppfattning om hur experter inom området filmvetenskap ser
på biblioteks- och informationsvetenskapens tillvägagångssätt vid tilldelning av
huvuduppslag. Om de olika akademiska disciplinerna skulle visa sig vara åsiktsmässigt
skilda gällande upphov kan man diskutera vilken disciplin som bör väga tyngst.

I den praktiska delen skriver jag om hylluppställning och den praktiska tillämpningen
av katalogiseringsreglerna ute på folkbiblioteken, samt vilka konsekvenser de teoretiska
besluten får där. Här utför jag även ett par intervjuer med filmansvariga på två
bibliotek, Malmö- och Lunds Stadsbibliotek, vilka använder sig av två olika
tillvägagångssätt att presentera film ute på hyllorna i biblioteken. Ett av biblioteken,
Malmö Stadsbibliotek, väljer att gå efter anvisningarna i KRS medan Lunds
Stadsbibliotek, väljer att negligera dessa och placera filmerna efter egna regler. I
intervjuerna intresserar jag mig för hur dessa beslut tagits ute på de två biblioteken.
Varför man placerar filmerna på det sätt som man gör samt hur de tror användarna
uppfattar uppställningen.

Syftet med uppsatsen är att diskutera valda delar av filmkatalogiseringen utifrån en
både praktisk och teoretisk utgångspunkt. Att bli varse regler och tillvägagångssätt samt
att klargöra olika åsikter, såväl inom som mellan de filmvetenskapliga och de
biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnena, om tillvägagångssätt och
begreppshantering.

1.2. Frågeställningar och problem

Den för uppsatsen övergripande frågeställningen är om man inte, som för tryckt
material, kan katalogisera och presentera filmer på upphov. Frågeställningarna som
skall leda fram till detta kommer att vara:

• Vad skiljer katalogiseringen av de icke-tryckta, och framförallt film, från den
traditionella katalogiseringen av tryckta dokument? Här utgår jag från både
regelsamlingar och mer teoretiska texter.

• Skiljer sig biblioteks- och informationsvetenskapens syn på upphov, gällande
filmkatalogisering från filmvetenskapens syn på upphov? Och i så fall, på vilket
sätt? Denna frågeställning utgår från teoretiska texter skrivna av verksamma
inom de båda fälten.
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• Hur manifesterar sig filmkatalogiseringen i hylluppställningen på Malmö- och
Lunds Stadsbibliotek? Genom intervjuer på de båda biblioteken kommer jag att
finna svar på denna fråga.

1.3. Avgränsningar

Fokus i denna uppsats ligger på katalogisering av huvuduppslag och upphov/titel. Det
är således inte en heltäckande genomgång av filmkatalogisering och jag berör
exempelvis bara ytligt problemen kring godkänd källa, mängd information i posterna
etc. Anledningen till att jag har valt att göra denna avgränsning är att jag inte tycker att
dessa uppgifter tillför uppsatsen någon extra tyngd utifrån de frågeställningar jag valt.

Huvuduppslag är idag ett omtvistat begrepp. Många anser att detta har liten eller ingen
relevans i dagens datorbaserade kataloger. Jag är dock av en annan uppfattning, vilket
jag berör senare i min uppsats. Denna inställning till huvuduppslagsbegreppet som
många forskare inom biblioteks- och informationsvetenskapen har gör att det inte finns
så mycket nytt material skrivet om detta. Detta är ett av de problem jag har stött på och
som gör att det ibland varit svårt att finna användbar och bra litteratur för min
undersökning.

Utgångspunkten är västerländsk. Det praktiska momentet fokuserar på Sverige och de
svenska folkbiblioteken medan den teoretiska utgångspunkten tas från både svensk och
internationell litteratur, då främst från den engelskspråkiga världen.

Det mer praktiska avsnittet av min uppsats, intervjuerna på Malmö- och Lunds
Stadsbibliotek används för att knyta ihop katalogiseringsteoretiska tankar med en
praktisk ”verklighet”. Dess avseende är att polarisera två olika sätt att presentera filmer
på bibliotek och utgör sig inte för att vara allmängiltig eller heltäckande. Det som enligt
mig är intressant här är att se varför ett av dessa bibliotek valt att frångå KRS
rekommendationer, samt att se vilka eventuella fördelar och nackdelar detta system har
kontra det andra bibliotekets metod.

Min uppsats fokuserar på katalogisering i bibliotekssammanhang. Inom de icke-tryckta
dokumenten finns det en mängd specialsamlingar och arkiv som lagrar och organiserar
material. För dessa samlingar finns det en del specialregler skrivna som är mer
omfattande och mer uttömmande än de regler som finns i KRS. I min text kommenterar
och diskuterar jag vissa av dessa specialregler men fokus ligger på folkbiblioteken och
de regelsamlingar som vanligtvis används i detta sammanhang.

Film kan innefatta allt från vanliga spelfilmer, dokumentärer, nyhetsinslag,
musikvideor, till hemmagjorde filmsekvenser från julmiddagen. När jag i denna uppsats
diskuterar film kommer jag, om inget annat nämns att utgå från vanlig spelfilm, detta
eftersom det är den övervägande delen av filmmaterial som tillhandahålls av
folkbiblioteken.
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1.4. Tidigare forskning

Forskningen inom ämnet jag skriver om är ringa. Katalogisering av icke-tryckta
dokument bedrivs det numera relativt lite forskning på. Denna hade sin storhetstid i
mitten av 1900-talet i samband med att de stora regelsamlingarna arbetades fram för
dessa olika medier. Framtiden kommer förmodligen att skapa nya medier då de åter
aktualiseras. För tillfället finns det dock inte mycket forskning runt detta ämne. Även
uppsatsens senare fokus; huvuduppslag, har jag, trots omfattande litteratursökning inte
funnit så mycket material om. Denna debatt hade även den sin storhetstid under mitten
av 1900-talet. Det finns dock ett antal uppsatser och avgränsande ämnesforskning som
kan vara värt att tas upp i detta avsnitt.

År 2002 skrevs det en magisteruppsats på BHS om filmkatalogisering. Författarinnorna
Laura Järvinen och Senka Smailovic gjorde i denna en omfattande beskrivning av
filmkatalogiseringen vilket varit till hjälp i mitt arbete. Deras text gör en behovs- och
regelanalys av denna form av katalogisering. Det har även gjorts andra uppsatser på
BHS som berör katalogisering. Men denna uppsats är den enda som berör filmmediet.

Andra magisteruppsatser som skrivits på BHS rörande katalogisering är Karin
Axelssons ”Att beskriva musik” från 2001, Magnus Åbergs ”Katalogisering och
klassifikation av sagor och folklore – en historisk översikt” från 2000 samt Kia
Blombergs ”I Parisprincipernas fotspår: Det internationella standardiseringsarbetet
inom katalogiseringsområdet 1961-1999 och standardiseringsarbetets påverkan på
svenska katalogiseringsregler” från 2000. Av det stora antal uppsatser som skrivits
under senare år på Bibliotekshögskolan i Borås är det bara en bråkdel som valt att
skriva om katalogisering. Intresset för katalogisering är alltså, enligt min uppfattning
inte så omfattande för tillfället. Fastän de senare av dessa uppsatser inte rör filmmediet
har jag trots det haft användning av dem för att greppa ämnet och för att få ett
sammanhang att placera filmkatalogiseringen i.

Övriga genomgångar och undersökningar som gjorts inom filmkatalogisering och
katalogisering av icke-tryckta dokument är mestadels utarbetningar och
samanställningar av olika regelsamlingar. Att nämnas här kan exempelvis Library
Associations ”Non-book Materials Cataloguing Rules” från 1973, Anthony Croghans
”A Code for Cataloguing Non Book Media” från 1972 samt IFLA:s ISBD(NBM) från
1977. Samt den för filmkatalogisering specialiserade ”Rules for Descriptive Cataloging
in the Library of Congress – Motion Pictures and Filmstrips” från 1953. Dessa olika
regelsamlingar samt AACR2 och KRS har jag i min uppsats använt för att bygga en
teoretisk grund och för att diskutera olika delar och aspekter av katalogisering.

Förutom dessa regelsamlingar har det även skrivits en del artiklar och i vissa fall böcker
i ämnet som diskuterar olika problem inom katalogisering av icke-tryckta dokument
och filmkatalogisering på ett mer ingående sätt. Att nämnas här kan bland annat artiklar
skrivna av Helen P. Harrison, Harriet Woakes samt Martha M. Yee vilka jag använt
mig av i min uppsats. Dessa artiklar och böcker har problematiserat och jämfört
katalogisering av dessa material med katalogisering av tryckta och skrivit vad som bör
göras inom detta fällt och hur man kan förbättra och utveckla dessa former av
katalogisering.
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Uppsatsens fokus; huvuduppslag, har det skrivits relativt lite om. Det som skrivits inom
ämnet är dessutom vanligtvis lite äldre då huvuduppslag som nämnt tidigare numera är
ett relativt svalt ämne. Att nämna här är i alla fall boken ”The Concept of Main Entry as
Represented in the AACR” av M. Nabil Hamdy.

1.5. Metod

Som klargjorts tidigare handlar uppsatsen om filmkatalogisering och filmpresentation.
Uppsatsen består av en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen går jag
igenom olika åsikter gällande filmkatalogisering, där tonvikten kommer att ligga på
huvuduppslag och upphov. Åsikter hämtas både från den biblioteks- och
informationsvetenskapliga och den filmvetenskapliga disciplinen. Analysen sker genom
litteraturstudier och litteraturgenomgångar, där olika teorier lyfts fram och resoneras
kring. Här ställer jag olika teoretikers åsikter mot varandra och jämför både inom och
mellan ämnena. Källorna jag tar del av och jämför är texter skrivna av teoretiker inom
ämnena såväl äldre som nya.

Den teoretiska delen är uppsatsens grund, förutom den tidigare nämnda frågeställningen
om huvuduppslag och upphov tar jag också upp mer generell katalogiseringsteori samt
för en diskussion om olika dokumenttyper och hur katalogiseringen skiljer sig mellan
dessa. Den teoretiska delen är även den del som tar upp mest utrymme och textmängd i
uppsatsen.

Frågorna som jag skall försöka besvara i denna del är de två först nämnda under
rubriken frågeställningar, det vill säga: Vad skiljer filmkatalogiseringen från den
traditionella katalogiseringen av tryckta dokument? Samt, Skiljer sig biblioteks- och
informationsvetenskapens syn på upphov, gällande filmkatalogisering från
filmvetenskapens syn på upphov? Och i så fall, på vilket sätt? För att finna dessa svar
sammanställer jag material skrivna av författare inom både biblioteks- och
informationsvetenskapen och filmvetenskapen.

Efter att jag genom litteraturstudierna lagt min teoretiska grund för uppsatsen kopplar
jag denna till en praktisk del. I detta avsnitt jämför jag två svenska folkbiblioteks
katalogisering och presentation av film. Metoden jag använder mig av här kommer att
vara intervjuer, gjorda med filmansvariga på de två valda biblioteken. En av
anledningarna till att jag bara genomför två intervjuer är att uppsatsens tyngdpunkt
ligger på det teoretiska avsnittet och intervjuerna mest skall ses som ett komplement till
denna del, som beskriver två olika system att katalogisera och presentera film. Med
denna utgångspunkt anser jag inte att ett större antal intervjuer är nödvändigt eller
skulle tillföra uppsatsen någon extra tyngd. En annan anledning är att jag i mitt
förarbete till uppsatsen bara kunnat lokalisera ett bibliotek som placerar film efter
regissörer ute i bibliotekshyllorna.

Kompletteringen med intervjuerna görs för att jag vill bli varse varför biblioteken valt
att presentera filmerna på det sätt de gör. Vilka fördelar och nackdelar de själva anser
att dessa system har samt om intervjupersonerna har någon uppfattning om hur
användarna ser på systemen. Intervjuerna analyseras sedan och ställs emot varandra
som representationer för de två olika systemen. Anledningen till att jag gör dessa
intervjuer är att jag vill koppla uppsatsens teoretiska tankar till en praktisk del och få en
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inblick i hur det kan fungera ute på biblioteken. Några av de frågor jag vill ha svar på är
hur de anställda resonerar, vad de anser fungerar bra, vad de anser fungerar mindre bra
samt bli varse deras prioriteringar.

Fastän dessa intervjuer på inget sätt anger sig för att vara allmängiltiga för de två olika
systemen kommer jag förhoppningsvis trots det att få en viss inblick i de båda
systemen, samt kommer förhoppningsvis att få en ganska klar bild av hur de två
undersökta biblioteken resonerar i dessa frågor. Denna del kommer att ge svar på den
tredje frågan: Hur manifesterar sig filmkatalogiseringen i hylluppställningen på Malmö-
och Lunds Stadsbibliotek?

1.6. Disposition

I kapitel 1 går jag igenom grundförutsättningarna och struktureringen av min uppsats,
här tar jag upp avsnitt som; Upplägg och syfte, Frågeställningar, Avgränsningar,
Tidigare forskning, Metod och Disposition. Avslutningsvis tar jag även upp, för
uppsatsen väsentliga begrepp och gör en presentation och förklaring av dessa.
Anledningen till detta är att man skall kunna läsa och ta del av uppsatsen även om man
inte har några direkta förkunskaper i ämnet.

I nästkommande avsnitt förklarar jag katalogiseringens grunder och uppgifter ur ett
historiskt och ett nutida perspektiv, samt ur en svensk och en internationell
utgångspunkt. Här förklarar jag grundidéerna och går igenom dessa. Presentationen är
här ganska ytlig men kommer i senare avsnitt att fördjupas på de områden som jag valt
att specialisera mig på. I detta avsnitt diskuterar jag även katalogisering av olika
dokumenttyper. Dessa är uppdelade i tryckta och icke-tryckta dokument. Icke-tryckta
specialiseras även senare i filmkatalogisering där mitt arbetes tyngdpunkt ligger.
Anledningen till att jag även tar upp de andra dokumenttyperna är för att sätta in
filmkatalogiseringen i ett sammanhang och för att kunna göra en jämförelse och bli
varse vad som skiljer denna form av katalogisering från annan. I detta avsnitt behandlar
jag frågeställningen som rör tryckta kontra icke-tryckta dokument.

Kapitel 3 är liksom det föregående en källanalytisk del. I denna del diskuterar jag
huvuduppslag och upphov, utifrån två olika akademiska discipliner; biblioteks- och
informationsvetenskap samt filmvetenskap. I detta avsnitt försöker jag svara på den
andra frågan, vilken rör de olika disciplinernas syn på upphov.

I det nästkommande kapitlet knyter jag ihop de teoretiska resonemangen med en
praktisk ”verklighet”. Här jämför jag två olika folkbiblioteks sätt att presentera film;
Malmö- samt Lunds Stadsbibliotek. Jämförelsen kommer att växa fram utifrån svaren
jag får från mina intervjuer med filmansvariga på de olika biblioteken. Här besvaras
den tredje frågeställningen: hur katalogiseringen manifesterar sig i dessa båda
biblioteks hyllor.

Efter detta följer en diskussion samt en presentation av de resultat jag kommit fram till
och en sammanfattning av uppsatsen.
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1.7. Terminologi

För att enklare kunna ta till sig uppsatsen ger jag nedan en kort förklaring av vissa för
uppsatsen väsentliga termer.

Huvuduppslag – Huvuduppslag är den sökterm som väljs som huvudingång för ett visst
dokument. Vanligtvis görs detta på upphov, vanligtvis ett namn, men det görs även
huvuduppslag på titel och institutioner ansvarig för utgivningen.2 Varje objekt på ett
bibliotek tilldelas ett huvuduppslag i katalogiseringen, som bland annat går igen i
hylluppställningen ute på biblioteken. Förutom huvuduppslaget tillfogas varje objekt
även biuppslag vilka innehåller kompletterande uppgifter.3 Huvuduppslagsbegreppet är
omtvistat i dag i bibliotekssammanhang och många ställer sig frågande till dess
relevans i dagens datoriserade bibliotekskataloger.

Tryckta dokument – Tryckta dokument är informationsbärande dokument i den
traditionella formen. Med detta menas verbal information i löpande text organiserad
linjärt och tryckt på papper.4

Icke-tryckta dokument – Icke-tryckta dokument är informationsbärande dokument som
inte är i den traditionella bokens format.5 Denna formulering är ganska bred och
innehåller exempelvis kartor, film, vinylskivor, mikrofilm osv. De icke-tryckta
dokumenttyper jag kommer att ta upp i första hand i denna uppsats är film, men jag
kommer även att diskutera mer allmänt om icke-tryckta och hur dessa skiljer sig från de
tryckta dokumenttyperna.

Auteurteorin – Auteurteorin lanserades i Frankrike under 1950-talet inom
filmvetenskapen. Teorin var ett försök att ge filmens upphovsmän och -kvinnor en
högre kulturell och konstnärlig status samt att lägga en grund för en bredare filmanalys.
En auteur är en upphovsman, vanligtvis regissör som förmedlar ett tydlig stilistisk eller
tematisk samband i sina verk, sina filmer.6

                                                
2 Downing, Mildred Harlow (1981). Introduction to Cataloging and Classification, s. 9ff
3 KRS (1990), s. XVI
4 Croghan, Antony (1972). A Code for Cataloguing of Non Book Media, s. 8
5 Ibid., s. 8
6 Kawin, Bruce F. (1992). How Movies Work, s. 292f
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2. Katalogisering

Inledningsvis skall jag i detta avsnitt, genom att sammanställa en rad teoretikers åsikter,
ge en inledning till vad katalogisering innebär och vad den bör ha som mål. Jag tar även
ta upp det vanligast förekommande regelverket för katalogisering (AACR2) samt dess
svenska motsvarighet (KRS). Längre fram gör jag även en genomgång av
katalogisering av såväl tryckta som icke-tryckta dokument.

2.1. Bakgrund och teori

En informationssamling har liten eller ingen funktion om den inte är organiserad på ett
sådant sätt att man kan lokalisera och återvinna materialet i samlingen. I en liten
samling, exempelvis den boksamling som dom flesta av oss har hemma i bokhyllan
kanske en strukturerad organisering inte har någon större betydelse. När en samling
växer måste dock även organiseringen finslipas och system utarbetas för att organisera
och förenkla återfinnande av material.

För en omfattande informationssamling, behöver man någon form av förteckning, som t
ex en katalog. En katalog består vanligtvis av ett antal bibliografiska poster som
beskriver beståndet i den specifika dokumentsamlingen.7 Varje dokument har sin egen
bibliografiska post, i vilken det ges upplysning om dokumentet den representerar.
Katalogen skall underlätta kommunikationen mellan användaren och samlingen, för att
möjliggöra och förenkla navigering, överblick och framförallt återfinnande av
samlingens material. Eller som Paul Graham lite högtravande uttrycker sig i sin text
”Current Development in Audiovisual Cataloging”, att ”katalogiseringen bli nyckeln
som öppnar och organiserar informationsvärlden [min övers.]”.8

Katalogiseringen har en lång historia. Den första för oss kända katalogen dateras till
ungefär 2000 f Kr, och är en Sumerisk stenplatta innehållande 62 titlar.9 En rimlig
förmodan är att katalogisering i någon form funnits även tidigare, rimligtvis borde
katalogiseringshistorien vara lika gammal som skriftspråken då människan har ett
naturligt behov av att organisera sin tillvaro.

Startpunkten för den moderna katalogiseringen kan sägas vara år 1839, då Panizzi, för
The British Museums biblioteks räkning skapade sina ”91 regler”. Denna regelsamling
bestämde hur materialet i det nämnda biblioteket skulle organiseras.10

Panizzis regler ligger delvis till grund för Anglo-American Cataloguing Rules11, vilka i
sin tur som tidigare nämnt ligger till grund för KRS. Många av de problem som
framkom vid den moderna katalogiseringens barndom är sådana som fortfarande idag
är viktiga frågor inom katalogisering och som fortfarande debatteras, exempel på dessa
är uniforma namn och huvuduppslag.12

                                                
7 Benito, Miguel (2001). Kunskapsorganisation, s. 21
8 Graham, Paul (1985). Current Developments in Audiovisual Cataloging, s. 55
9 Strout, Ruth French (1956). The Development of the Cataloguing Codes, s. 255
10 Downing, Mildred Harlow (1981), s. 4f
11 Ibid., s. 4f
12 Strout, Ruth French (1956), s. 268ff
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Den ökande mängd information som dagens samhälle kännetecknas av (ett ökat antal
medietyper, det snabba sätt på vilket Internet kan frambringa oss information etc) gör
behovet av organisering stort, så att användaren lättare kan sovra, välja ut och finna det
denne söker. Materialen är idag inte bara begränsade till tryckta dokument utan
innefattar även film, musik, Internetresurser etc. För att katalogisering och organisering
även skall fungera i framtiden krävs att man ständigt förnyar och anpassar
tillvägagångssätten till de nya förutsättningarna man ställs inför.

Det finns många definitioner på vad katalogisering är och vad denna bör innefatta. En
auktoritet inom ämnet kunskapsorganisation är Ross Harvey, som i sin bok ”Organising
Knowledge in Australia” ger oss följande definition på katalogisering:

“Cataloguing – The process of compiling surrogate records for documents
by identifying and recording certain physical attributes of the documents
and information relating to title, authorship, publication and contents. This
process can be divided into two parts: descriptive cataloguing by which
documents are described in sufficient details to distinguish them from other
similar documents, and subject cataloguing by which the subject content of
documents is described. These terms, as defined here are usually used in
library context and imply adherence to defined library standards, such as
cataloguing rules”.13

Fastän definitionerna gällande vad katalogisering är och vad den bör innefatta skiljer
sig något åt är denna definition, enligt min åsikt ganska grundläggande i sitt sätt att
definiera begreppet, och de olika definitioner jag har tagit del av under mitt arbete med
denna uppsats har inte skilt sig nämnvärt från denna. De flesta är i alla fall överens om
att katalogisering är beskrivning av dokument för att förenkla organisering och
återfinnande av dokument.

Definitionen av vilka mål en katalog bör ha, skiljer sig även åt mellan olika teoretiker.
Charles A. Cutters mål för den samma, som första gången publicerades 1876 i
regelverket ”Rules for a Dictionary Catalog” har dock varit, och är fortfarande en av de
mest tongivande inom ämnet.14 Han ställde i detta regelverk upp följande mål:

“1. To enable a person to find a book of which either (a) the author is
known (b) the title is known (c) the subject is known. 2. To show what
the library has (d) by a given author (e) on a given subject (f) in a given
kind of literature. 3. To assist in the choice for a book (g) as to its edition
(bibliographical) (h) as to its character (literary or topical)”.15

Dessa mål författades under en period då katalogisering i första hand gällde tryckt
material. Definition är dock, som nämnt i stycket ovan, fortfarande aktuell och om man
byter ut ordet bok i denna definition mot objekt, eller dokument gäller denna definition
fortfarande i hög grad idag.16

Cutter poängterar även att användarens bekvämlighet alltid skall gå före
katalogisatörens. Med detta menar Cutter att man i vissa sammanhang måste rucka på

                                                
13 Harvey, Ross (1999). Organising Knowledge in Australia, s. 4
14 Ibid., s. 44
15 Cutter, Charles A. (1904). Rules for a Dictionary Catalog, s. 12
16 Downing, Mildred Harlow (1981), s. 2
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reglerna för att dessa i vissa fall blir för långsökta och svårbegripliga för användaren.
Regler menar han behövs för att utföra en konsekvent och väl fungerande katalog men
poängterar även att katalogisering inte är en vetenskap utan en konst. Inga regler kan
ersätta gott omdöme.17

Något som framgår tydligt av Cutters mål, och också uttrycks i bland annat Christopher
Turners text ”Organizing Information – Principles and Practice”, är att det viktigaste
målet när man utformar och arbetar med ett informationsåtervinningssystem är att
tillfredsställa användarens informationsbehov.18 Det är därför av stor vikt att en
bibliotekarie eller en person som arbetar med informationslagring och
informationsåtervinning vet och förstår hur information lagras och återvinns och kan
förmedla detta till användaren. En katalog är endast effektivt om den tillåter
informationen som har blivit lagrad att återfinnas av användaren. Vid utformandet av en
katalog behöver man därför alltid ställa sig frågor som; Vilka är användarna? Vad
behöver dom? Samt, hur kan systemet (katalogen) förbättras för att möta deras behov?19

För att detta skall fungera på ett tillfredsställande sätt måste man göra kontinuerliga
utvärderingar av systemet, och aldrig glömma att användarna och deras behov står i
centrum.

2.2. Katalogiseringsregler

Skapandet av en katalogpost innefattar en hel del moment och val, exempelvis; vem
eller vad är upphovet; vilken är titeln; vilka biuppslag behövs för att göra en
heltäckande katalogisering; vad skall bli katalogpostens huvuduppslag; hur skall
katalogposten presenteras för att bli begriplig. Förutom dessa frågor finns det även
stilmässiga konventioner som bör följas, exempelvis interpunktion, val av versaler eller
gemener osv. En ansvarig för en informationssamling kan lösa dessa problem på två
sätt. Antingen kan man skapa sina egna regler, allteftersom. Eller så kan man utgå ifrån
standardiserade regelsamlingar, såsom exempelvis AACR2 eller KRS. Fördelen med
det senare valet är, trots att man kanske här även får ta del av ett stort antal regler som
har liten eller ingen relevans för den egna samlingen, att man vid eventuella problem
eller oklarheter får klara lösningar samt att man följer en internationell standard vilket
förenklar eventuell integrering och samarbete med andra system.20 En liten samling kan
fungera bra med egna regler, eventuellt till och med bättre eftersom vissa beskrivningar
i sådana fall blir onödiga. Men en stor informationssamling vinner, enligt mig, mycket
på att använda sig av någon form av standardiserade regler.

En regelsamling sätter upp ett antal regler för hur en katalogisering skall gå till. Ingen
av dessa regelsamlingar är dock komplett och i stort sätt alla nya objekt kräver nya
tankesätt och ny tillämpning av reglerna. Ibland måste regler brytas och ibland passar
inte de regler som anges i regelsamlingen till den egna samlingens mål.

För att kunna utföra en adekvat katalog och ett väl fungerande system för organisering
och återvinning av information behövs alltså i de flesta fall en regelsamling. Regler är
skapade för att förenkla katalogisering, skapa en internationell standard som bättre
                                                
17 Cutter, Charles A. (1904), s. 6
18 Turner, Christopher (1987). Organizing Information – Principles and Practice, s. 7
19 Harvey, Ross (1999), s. 7f
20 Turner, Christopher (1987), s. 39f
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möjliggör samarbetet mellan olika bibliotek och olika länder samt har även den
fördelen att användarna känner igen sig i systemen och inte behöver lära sig nya regler
för varje system. Arbetet med att utforma standardiserade internationella regler inom
det biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnet har till stor del förts av IFLA
(International Federation of Library Association and Institutions).21

Detta arbete har bland annat manifesterats i den i västvärlden vanligast använda och
mest välbekanta av de standardiserade regelsamlingarna; Anglo-American Cataloguing
Rules.22 Den första version av detta regelverk utkom 1908 och var skapad genom ett
samarbete av The American Library Association (ALA) och den brittiska Library
Association, som i sin tur var en vidareutveckling av Panizzis regelverk för The British
Museum, från 1841, samt Cutters ”Rules for a Dictionary Catalog” som utkom 1876.

År 1978 publicerades AACR2 för första gången. Den senaste tillgängliga versionen av
denna utkom 1988.23 AACR2 har som mål att försöka täcka alla de problem som rör
katalogisering, informationslagring och återvinning. I denna regelsamling finns
anvisningar för de flesta tänkbara nu använda dokumenttyper men den har fortfarande
ett starkt fokus på de tryckta. Det finns även en tendens att försöka föra in alla typer av
dokument i denna mall, vilket regelverket ibland kritiserats för.24

AACR2 är uppdelat i 2 huvuddelar. Första delen innehåller anvisningar om
beskrivningen av dokumentens fysiska karaktär. Första kapitlet i denna del innehåller
generella regler för fysisk beskrivning medan de nästkommande 11 avsnitten rör olika
typer av dokument såsom, böcker, kartor, ljudupptagningar och filmer. Denna dels sista
kapitel handlar om beskrivning av delar av dokument, såsom olika kapitel.25

Del två av AACR2 rör sökelement, uniforma titlar samt hänvisningar. Här fastställs
bland annat regler för vad som bör placeras som huvuduppslag och vad som bör
placeras som biuppslag i en katalogpost.26 Det är denna del av AACR2 som jag senare i
min uppsats kommer lägga den stora tyngdpunkten på.

KRS, vilken är den regelsamling som vanligtvis används i svenska bibliotek, är en
översättning av AACR2, med vissa ändringar och tillägg för att kunna fungera bättre i
en svensk kontext. KRS kom ut första gången 1983, den senaste versionen kom ut 1990
och sätter standard för hur katalogiseringen bör utföras i Sverige. KRS har tre
huvudsakliga mål, dessa är: a) att utgöra en regelsamling för alla typer av bibliotek, b)
att ge regler för alla i bibliotek förekommande medier, samt att c) anpassa svensk
katalogisering till internationell standard och praxis.27

Förutom dessa generella regler finns det olika specialsystem för olika dokumenttyper.
Detta kommer jag bland annat att behandla i nästkommande avsnitt vilket berör mer
mediespecifik katalogisering.

                                                
21 Berntsson, Göran (2001). Katalogisering enligt KRS - B-kursen – övningar och exempel, s. 4f
22 Turner, Christopher (1987), s. 40
23 Harvey, Ross (1999), s. 44ff
24 Turner, Christopher (1987), s. 40
25 Harvey, Ross (1999), s. 44ff
26 Ibid., s. 59ff
27 KRS (1990), s. IX
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2.3. Mediespecifik katalogisering

Katalogisering av texter och böcker har som nämnts tidigare en historia på minst 4000
år. Icke-tryckta dokument har en betydligt kortare katalogiseringshistoria. Som exempel
kan nämnas fotografering, ljud- och filminspelningar vilka alla tillkom under 1800-
talet.28 TV och multimedia har en ännu kortare historia och nya medieformer fortsätter
att uppfinnas och utvecklas vilket kräver ständig förnyelse och uppdatering av
katalogiseringsregler.

Dessa nya medier har kommit att integreras i bibliotekssamlingarna och utgör numera
en stor del av verksamheten på ett bibliotek. Dess ringa historia samt dess i många fall
komplexa struktur gör att det skapats problem både ute i bibliotekshyllorna och i den
mer teoretiska aspekten av detta; katalogiseringsarbetet.29 Runt dessa nya
dokumenttyper har det även växt upp specialbibliotek och arkiv som lagrar och
katalogiserar dessa. Många av dem användande specialiserade och förfinade
katalogiseringsregler. Exempel på några svenska sådana arkiv är Svenska
Filminstitutets Filmarkiv samt Statens Ljud- och Bildarkiv. Fokus i min uppsats ligger
dock på katalogisering, lagring och återfinning i folkbibliotekssammanhang, och det är
detta jag behandlar om inget annat nämns. Dock berör vissa delar, när så nämns, även
dessa specialiserade arkiv och bibliotek.

Skillnaden mellan olika dokumenttyper och hur dessa behandlas vid katalogisering
skapade stora problem i takt med att antalet medier och mängden information ökade.
Under 1900-talets mitt började man mer och mer diskutera vikten av en standardisering
och en grundlig utredning av olika tillvägagångssätt och metoder, för att katalogisera
dessa olika dokumenttyper.30

På IFLA:s konferens ”The International Conference on Cataloguing Principles” i Paris
1961 diskuterades detta standardiseringsarbete vidare vilket resulterade i “Statement of
Principles” eller Parisprinciperna. Här fastslogs bland annat anvisningar om val av
katalogposttermer samt utformning av namn, ord och fraser som placeras högst upp i
katalogposten och som bestämmer katalogpostens ordning i en alfabetisk katalog.31

Standardiseringen gällande huvuduppslaget och dennes utformning fastställdes alltså
här och de regelsamlingar som följt i Parisprincipernas fotspår har inte nämnvärt ändrat
dessa regler.32

Det största och mest grundläggande av dessa påföljande regelsamlingar blev ISBD-
reglerna. Målet med detta regelverk var att försöka skapa en internationellt gångbar
katalogiseringsstandard. Arbetet som bestod av en genomgång och sammanställning av
åtta nationella biblioteks katalogiseringsregler, resulterade i en första utgåva av
regelsamlingen 1971, som kom att heta ISBD(M) och behandlar monografier. Sedan
denna första regelsamling har det sammanlagt utkommit tio olika ISBD-reglerna som
täcker olika dokumenttyper, bland dom kan nämnas ISBD(CF) som behandlar datafiler,

                                                
28 Harrison, Helen P. (1991). Audiovisual Archives, s. 2
29 Croghan, Antony (1972), s. 9f
30 Harvey, Ross (1999), s. 37ff
31 Blomberg, Kia (2000). I Parisprincipernas fotspår: Det internationella standardiseringsarbetet inom
katalogiseringsområdet 1961-1999 och standardiseringsarbetets påverkan på svenska
katalogiseringsregler, s. 20.
32 Blomberg, Kia (2000)
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ISBD(ER) som rör elektroniska resurser  samt ISBD(NBM) som behandlar icke-
böcker,.33 Den senare av dessa, ISBD(NBM), behandlar bland annat katalogisering av
film.34

Målet med ISBD-reglerna var att skapa en internationell standard för katalogisering.
Detta mål kan i sin tur delas upp i tre underordnade mål. Dessa är att:

• Göra katalogposter från olika källor utbytbara, så att poster skapade i ett land
enkelt skall kunna bli accepterade i bibliotekskataloger eller bibliotek i alla
andra länder.

• Skapa en standard som möjliggör och förenklar ett samarbete över
språkgränserna, så att ett språk lätt kan översättas till ett annat utan att ändra
standarden.

• Arbeta för en konvertering till maskinläsbara katalogposter.35

Dessa standarder har fått stor genomslagskraft och spridning runt om i världen och
kommer med stor sannolikhet även i framtiden att spela en central roll inom
katalogisering då AACR2 till stor del i sin första del är baserad på dessa regler.36

AACR2 har stött på kritik från vissa håll på grund av sitt försök att föra in det icke-
tryckta materialet i en liknande mall som den för det tryckta materialet. Trots detta har
denna regelsamling ändå gjort stora förtjänster för katalogiseringen av detta material
genom försöket att uniformera denna katalogisering. Paul Graham menar att sökandet
efter en adekvat katalogisering har varit extra tydlig i och med starten för audiovisuell
katalogisering, vilket resulterat i stora framsteg inom katalogiseringsteori och praktik.
Skapandet av AACR2, menar han, har haft en signifikant roll i att skapa en uniform
beskrivning av katalogmaterialet. Dock konstaterar även han att regelsamlingen på intet
sätt är komplett och att fortsatt arbete krävs för att förfina denna.37

Vissa specialregler finns även förutom de tidigare nämnda ISBD-reglerna (som nu
innefattats i AACR2), för att katalogisera olika dokumenttyper. Som tidigare nämnts
anser vissa katalogisatörer och institutioner att man behöver vidare katalogisering.
Dessa är oftast aktuella i specialiserade arkiv och bibliotek.

2.3.1. Tryckta kontra icke-tryckta dokument

Antony Croghan inleder sin bok om katalogisering av icke-tryckta dokument med att
klargöra vissa ståndpunkter. Han menar att icke-tryckta dokument är viktiga i
bibliotekssammanhang idag och kommer med största sannolikhet bli ännu viktigare i
framtiden. Dessa menar han är inte ett substitut för de tryckta, de kompletterar dem, och
varken ersätter eller imiterar de tryckta dokumenten. De båda existerar sida vid sida.38

                                                
33 Ibid., s. 37ff
34 ISBD(NBM): International Standard Description for Non-Book Materials (1977). s. 1ff
35 Harvey, Ross (1999), s. 39
36 Ibid., s. 37f
37 Graham, Paul (1985), s. 55
38 Croghan, Antony (1972), s. 1
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Icke-tryckta dokument definierar Croghan som informationsbärande dokument som
inte är förpackad i den traditionella bokens form. Med den traditionella bokens form
menar han information i löpande text organiserad linjärt och ofta tryckt på papper. Om
ett objekt inte faller inom dessa ramar är objektet ett icke-tryckt dokument.39

En väsentlig sak som skiljer tryckta från icke-tryckta dokument är att tryckt material, i
traditionell mening böcker, är ett väldigt uniformt objekt. Böcker är ofta med små
variationer utförda i standardstorlekar med möjlighet att i bibliotekshyllorna placeras
bredvid varandra. Koden för den specifika boken, placeras sedan på bokryggen för att
man skall kunna lokalisera den och veta var i samlingen den skall placeras. Boken ryms
mellan två pärmar, och där emellan finns allt material. Man behöver inte några andra
hjälpmedel för att tillgodose sig innehållet, exempelvis någon elektrisk maskin. En bok
är på det sättet väldigt avgränsad. Denna regelbundenhet och uniformitet har till viss
mån fått stryka på foten vid införande av icke-tryckta dokument på biblioteken. Detta
har skapat vissa problem vid införandet av dessa nya dokumenttyper på bibliotek, såväl
utrymmesmässigt i hyllorna som standardmässigt i katalogerna.40 Liksom för boken
skulle man även kunna säga att de andra medierna är något sånär homogena inom sitt
medium, exempelvis är alla CD-skivor och videoband utförda ungefär i samma storlek,
men skillnaden här ligger i den stora mängd olika icke-tryckta dokument som finns.

Några av de problemen som införandet av icke-tryckta dokument har medfört för
biblioteken är:

• Plats – De nya dokumenttyperna har inneburit att biblioteken får stor platsbrist,
det som tidigare kunde staplas i hyllor på ett relativt litet utrymme har nu infört
vissa problem, exempel på detta är modeller, som tar mycket plats.

• Storleks- och formvariation – Olika variationer och storlekar skapar problem ur
organisations- och förvaringssynpunkt. Exempel på detta är bland annat
filmrullar, videofilmer, LP-skivor osv.

• Värme, fukt och magnetism – Flera av de icke-tryckta dokumenten kräver en
varsam förvaring och är betydligt känsligare än böcker. Exempelvis raderar
magnetism videoband. Ofta har detta lett till att nya rum fått byggas på
biblioteken för att möjliggöra denna miljö så att inget material förstörs.

• Ny utrustning – Många icke-tryckta dokument är av den naturen att de kräver ny
teknik för att kunna tillgodose sig informationen. Exempel på detta är CD-
spelare, datorer och mikrofilmsapparatur, många av vilka biblioteken blir
tvungna att tillhandahålla för sina användare.41

Förändringar av detta slag ute på biblioteken har gjort att hela verksamheten blivit
betydligt mer resurskrävande och komplicerad. Då man tidigare hade en ganska
homogen samling material har man nu fått bygga om, anpassa och köpa in ny teknik.

Icke-tryckta dokument har, enligt Helen P. Harrison, en kortare livslängd än tryckta
vilket skapar en del problem i samlingar av dessa material. Hon skriver i sin text
”Conservation and Preservation of Audiovisual Materials: Realistic or a Dream?” att
papper har bättre chanser att överleva än något annat lagringsmaterial, men konstaterar

                                                
39 Ibid., s. 8
40 Downing, Mildred Harlow (1981), s. 159
41 Ibid., s. 159f
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att det inte finns någon möjlighet att lagra ljud eller rörliga bilder på detta material. Det
faktiska material som lagrar audiovisuella dokument är idag för dåliga och kommer inte
att hålla för en längre lagring. Hon hoppas att framtiden kommer förbättra de
audiovisuella formatens lagringsformer och att det kommer att utvecklas bättre material
för dessa medier. Om inte kommer bevarandet av dessa material till eftervärlden att
vara omöjligt.42

Ovan tar Harrison upp en intressant åsikt. Hon menar att icke-tryckta dokument har en
kortare livslängd än tryckta. Frågan är om detta stämmer. Visst finns det sparade
tryckta dokument från många hundra år tillbaka i tiden men huvuddelen av det tryckta
material som finns tillgängligt på våra bibliotek idag har inte denna kvalité. Även
utlåningen av de tryckta dokumenten leder till en slitning och böcker som är äldre än
några decennier är relativt få på våra bibliotek. Samtidigt håller inte en videokassett för
hur många visningar som helst, och det samma gäller för CD-skivor som relativt lätt
blir repade och får hack.

Tekniken byts dessutom ständigt ut för de icke-tryckta dokumenten. I detta avseende
har Harrison, enligt mig, helt rätt. Men eftersom många av dessa medier är
digitaliserade finns det en god möjlighet att dessa kan vidareföras till de nya medierna
som utvecklas, genom uppgraderingar osv. De digitaliserade medierna kan även
utsättas för virus vilket kan radera informationen. På liknande sätt kan tryckta
samlingar brinna upp eller förstöras på annat sätt. Att Harrison så kategoriskt menar att
icke-tryckta dokument är mindre beständiga än tryckta anser jag vara lite förhastat.

Förutom dessa olikheter finns det även skillnader i mer teoretiska aspekter;
katalogisering. Det finns lite olika åsikter inom biblioteksvärlden hur man skall
överbrygga dessa problem. Somliga menar att man skall försöka anpassa
katalogiseringen av icke-tryckta dokument till sättet man katalogiserar tryckta
dokument, medan andra menar att det krävs helt nya regler och bestämmelser för dessa.

Downing tar upp två olika ståndpunkter i anslutning till detta i sin bok ”Introduction to
Cataloging and Classification”. Ena ståndpunkten är att samma principer bör användas
för alla dokumenttyper. Detta innebär att man skall anpassa det senare av dessa, de
icke-tryckta, till de tryckta. På detta sätt skall man, enligt denna metods förespråkare,
minska förvirringen och förbättra katalogiseringen och organiseringen. Den generella
tendensen gällande detta menar Downing dock är den motsatta, att man bör katalogisera
dessa dokument efter sina egna regler. Ofta har de då ansetts vara andra klassens
dokument och katalogiserats och organiserats i lokala samlingar utan integrering i den
vanliga katalogen.43 Katalogiseringen av icke-tryckta dokument har dock under senare
tid fått en något högre status och anses idag även på många bibliotek vara viktiga,
vilket bland annat framgår av Croghans åsikter ovan där han rättfärdigar och ger tyngd
åt de icke-tryckta dokumenten. Men ännu finns det en viss ignorans mot dessa på
folkbiblioteken.

Graham menar att katalogpostens fullständighetsnivå, är av speciell vikt vid
katalogisering av audiovisuellt material. Tryckta dokument kan man vanligtvis bläddra
igenom ute på hyllorna och bilda sig en uppfattning om på detta sätt. Detta går
                                                
42 Harrison, Helen P. (1992). Conversation and Preservation of Audiovisual Materials: Realistic or a
Dream, s. 212ff
43 Downing, Mildred Harlow. (1991), s. 158f
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vanligtvis inte med audiovisuellt material, på grund av dessa materials natur. Detta gör,
enligt Graham, att katalogisatören genom katalogiseringen måste skapa en mycket
precis och exakt beskrivning av dokumentet.44

All katalogisering innebär utmaningar och val. Katalogiseringen av icke-tryckta
dokument skapar dock i många sammanhang specifika problem som kan vara svårare
att handskas med än vid katalogisering av tryckt material. Detta beror dels på den
relativt korta historia denna typ av katalogisering har men även det faktum att dessa
mediers form och användning skiljer sig mycket från de traditionella tryckta
dokumenten.45 Några av de problem som uppstår vid katalogisering av icke-tryckta
dokument är:

• Primärkälla – Det finns ofta ingen standardiserad primärkälla, som
informationen till biblioteksposterna kan tas ifrån, vilket är vanligt hos tryckta
böcker. Specialregler för de olika dokumenttyperna har då skapats för att man
skall kunna veta var informationen bör hämtas ifrån.46

• Titel – Även titlarna på tryckta böcker skiljer sig åt mellan olika länder men
titlarna på icke-tryckta dokument har en större spridning och variation än på
exempelvis böcker. Ibland kan det även vara svårt att finna en titel
överhuvudtaget, objektet får då döpas av katalogisatören och ges ett namn som
beskriver innehållet.47

• Upphov – Upphovet är oftast mer diffust än på tryckta dokument, och antalet
personer ansvariga för verket är oftast större.48

• Upplageproblem – För många av de icke-tryckta medierna har upplaga liten
eller ingen mening.49

I nästkommande avsnitt som rör filmkatalogisering går jag in mer detaljerat på dessa
problem.

2.3.2. Filmkatalogisering

I avsnittet ovan har jag tagit upp skillnader mellan tryckta och icke-tryckta dokument.
Diskussionen har rört både katalogisering, förvaring och materialmässiga skillnader. I
detta avsnitt går jag mer specifikt in på filmmediet och på katalogiseringen av det
samma.

Katalogisering av film kräver vanligtvis fler ingångar än katalogisering av böcker. Med
ingångar menar jag här fler söktermer genom vilket material kan återfinnas. Harriet W.
Harrison ger två anledningar till detta i sin text “Who, What, Where, When and Why?
Access to Films through the Catalog”. Den första anledningen hon ger är att filmer ofta
är väldigt känsliga. Genom en god katalogisering minskar man onödig användning av
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45 Library Association (1973). Non-book materials Cataloguing rules: Integrated code of practice and
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46 Library Association (1973), s. 19
47 Harrison, Helen P (1985). Bibliographic control of archival film and photographic material, s. 5
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materialet vilket sliter ut filmen i förtid. Den andra anledningen Harrison ger är att
filmer inte är bläddringsbara på samma sätt som böcker. Filmer innehåller vanligtvis
inget index, innehållsförteckning, abstract eller register. Därför är det svårt att få en
riktigt god översikt över vad filmen innehåller om man inte förser denna med en
utförlig beskrivning i katalogiseringsarbetet.50

Sedan Harrison skrev denna text har DVD:n införts på marknaden. Denna medieform
har ofta tillgång till bläddringsfunktion, med olika ”kapitel” där man på liknande sätt
som med boken kan få en snabb översikt över materialet genom att ”bläddra” i
materialet. Detta medium kan alltså inte innefattas i detta argument men det kan
fortfarande anses gälla för filmrullar, laserdiskar osv.

Katalogisering av film skapar även unika problem gällande tillförande av biuppslag till
objektet. Som reglerna ser ut i de etablerade regelsamlingarna skall biuppslag endast
sättas på sådana personer som har ett heltäckande ansvar för skapandet av verket.
Graham menar att medverkande i en film är som musiker på en ljudinspelning och bör
alla vara nedtecknade i katalogposten. Detta kräver dock väldigt omfattande
katalogposter och en väldigt noggrann katalogisering.51

Inte bara antalet medverkande gör katalogposterna väldigt omfattande utan även det
stora antal olika uppgifter som bör ingå här. Harriet W. Harrison pekar på sex olika
kategorier och steg som innesluter de väsentliga avsnitten av filmkatalogiseringen.
Dessa är:

• Allmänna Filmuppgifter – Svarar på frågorna om hur filmen kom till. Exempel
på information här är titel, företagsnamn, medverkandes namn, datum etc.

• Form/Genre – Svarar på frågorna om filmens typ. Exempelvis filmform
(dokumentär, spelfilm, serie osv) samt genre (rysare, komedi, drama osv).

• Stil/Teknik – Svarar på frågorna om speciell stil och teknik, både
utseendemässig och berättarmässig. Stil kan exempelvis vara film noir, neo-
realism. Medan teknik kan vara kameravinkel, oskärpa osv.

• Scener – Svarar på specifika frågor om detaljer och miljöer i vissa scener.
• Handling – Svarar på övergripande frågor om filmens handling. Exempelvis

rån, mord, arbetslöshet.
• Typ av filmskapare samt den tänkta publiken – Svarar på frågor om vilken typ

av skapare som har gjort filmen samt vilka den riktar sig till. Exempelvis kan
detta vara studentfilm, instruktionsvideo, barnfilm osv.52

Den bredd och mängd som tas upp ovan av Harriet W. Harrison används dock
framförallt i arkiv och specialbibliotek och ej på vanliga folkbibliotek. KRS tar upp tre
olika beskrivningsnivåer som kan användas vid katalogisering, vilka har olika mängd
utförlighet i stigande grad. Beskrivningsnivå 1 innehåller minst detaljer medan
beskrivningsnivå 3 innehåller mest. Denna valmöjlighet finns med för att
regelsamlingen skall kunna användas på olika bibliotekstyper och i olika
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sammanhang.53 Den beskrivningsnivå som används på svenska folkbibliotek är
vanligtvis beskrivningsnivå 2.54

Denna regelsamling kan fungera bra i dessa sammanhang men Helen P Harrison menar
i sin text ”Bibliographic Control of Archival Film and Photographic Material” att
AACR2 (och således även KRS) är totalt ofullständig för katalogisering av film i arkiv.
Hon skriver dock att detta aldrig varit AACR2:s syfte och menar att denna regelsamling
trots allt borde kunna tillgodose vissa av de katalogiseringsproblem som finns,
framförallt för det växande antalet audiovisuellt material, i icke-arkivariska miljöer.55

Harriet Woakes menar i sin text ”The Cataloguing of Audiovisual Materials” att
AACR2 är ganska tillfredställande vid katalogisering av medier som påminner om det
tryckta dokumentet men har stora brister vid katalogisering av audiovisuellt material.56

För katalogisering av film i arkiv nämner Harrison tre system som är bättre lämpade för
denna miljö. Dessa är de system och regler som tillgodoses av National Film Archive,
The Library of Congress samt FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film).57

Den vanligast förekommande regelsamling av dessa ovan nämnda är FIAF vilken ges
ut av samma organisation. Fédération Internationale des Archives du Film, grundades i
Frankrike 1938 och är en samarbetsorganisation för världens ledande filmarkiv. Syftet
med organisationen är att värna om filmen som konst-, kultur- och historisktarv. Dess
uppgift är att samla, förvara och bevara film, i utbildnings- och forskningssyfte.58

FIAF är idag en stor global organisation med 120 medlemmar fördelade över 65 länder,
världen över. De ger även ut en mängd olika publikationer som rör filmkatalogisering
och –bevarande. Av dessa kan nämnas The Journal of Film Preservation samt The
International Index to Film Periodicals.59 Förutom ett antal tidskrifter ger
organisationen även ut regelsamlingen FIAF. Denna blev till för att man ansåg att
ISBD:erna som skapats av IFLA var för generella för filmarkiv.

Oftast behövs den grundläggande beskrivning som rekommenderas av FIAF dock inte i
bibliotekssammanhang och vanligtvis används här AACR2:s eller i svenska fall KRS
rekommendationer vid katalogisering av film.

Som nämnt tidigare skiljer sig ofta det icke-tryckta dokumentens form från de trycktas
uniforma utseende. Filmer finns i en rad olika format, exempel på dessa är 70
millimeter, 35 mm och 16 mm. Förutom dessa finns även videofilmer i olika format,
exempelvis Beta och VHS, samt DVD och Laserdisc. Alla dessa format har olika
storlek och form och innehåller varierande mängd av information på förpackning,
rullar, band eller skivor60. Nedan följer några moment man behöver tänka på vid
katalogisering av dessa vitt skiljda material och format.
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Primärkälla är det ställe på det objekt man skall katalogisera varifrån uppgifterna kan
tas som skall föras in i katalogposten. För tryckta dokument är detta vanligtvis
titelsidan där uppgifterna oftast står uppradade efter ett standardiserat utförande.61

Filmer saknar denna standardiserade mall, och katalogisatören kan därför inte förlita sig
på uppgifter som lämnas på förpackning, kassetter eller rullar. Primärkälla för filmer är
istället i följande prioritetsordning: a) filmen själv, b) förpackningen som är en del av
objektet, samt c) förpackning som inte är en del av objektet.62

Titeln man finner på ett videoband eller en filmrulle, i de tillfällen det förekommer en
sådan, kan ofta vara missledande eller felaktig. Vid katalogisering av film kan man
därför, som synes ovan, aldrig bara nöja sig med uppgifter som förekommer på band,
rulle eller förpackning. Man måste alltid granska själva materialet. Detta gör att
filmkatalogisering är svårt att utföra snabbt, det kräver mycket arbete och stor
noggrannhet.63 Dessutom får spelfilmer oftast olika titlar i olika länder, vilket kan göra
det svårt att välja rätt titel. Även inom samma språkregioner kan titeln variera, och
exempelvis lanseras under olika titlar i Storbritannien och USA.64

KRS förespråkar att titel på filmer skall ges på samma sätt som för tryckta dokument
och följa de allmänna reglerna i samlingens inledning. Detta betyder att titel återges på
originalspråk med eventuell parallelltitel på svenska. Produktionsbolag och upphovs-
eller skådespelarnamn hålls vanligtvis utanför titeln.65

Att få rätt information gällande titel är vid filmkatalogisering väldigt väsentligt
eftersom titel är det som starkast kopplas samman med film som sökterm och
igenkänning vilket jag kommer att diskutera mer senare.

Nya upplagor kräver vanligtvis nya katalogposter. Vad som krävs för att en ny version
av en film skall kallas ny upplaga är dock något diffust och i många situationer har
denna term liten eller ingen betydelse för icke-böcker. Exempelvis kan en film som
nysläpps av ett nytt distributionsförlag kallas för ny upplaga fast innehållet är det
samma.66 Det kan ofta vara svårt att bli varse om en version skiljer sig från en annan
och vilken som är originalet eftersom detta ofta inte uttrycks i versionerna. Det finns
även vissa oklarheter i när en version kräver en ny katalogpost eller när det bara krävs
en notering i den gamla katalogposten.67

KRS regler om upplageproblematiken är något diffusa och det finns ett antal lösningar
på detta. Formuleringarna gällande dessa klargör även att det kan vara svårt att avgöra
vad som skall anses vara en ny upplaga, bland annat kan man själv tillföra valfria
tillägg om man känner till att det är en ny upplaga men detta inte står någonstans på
kopian.68 Att det inte alltid finns klara regler i samlingen är inte konstigt eftersom det
ofta rör sig om bedömningsfrågor. Detta blir väldigt tydligt i fråga om upplagor då det,
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vilket jag nämnt ovan, är svårt att fastställa vilka förändringar som kan anses vara så
stora att det krävs en ny katalogpost.

Något som ofta innebär problem inom filmkatalogisering är upphovet. Ofta kan det
vara svårt att fastställa en person som det huvudsakliga upphovet. Detta för att det
vanligtvis finns fler moment i tillverkningen av icke-tryckta dokument än i de tryckta
materialen, samt mer diffusa regler för vem eller vilka som skall anses ha det
övergripande ansvaret.69

I KRS anges att man skall återge upphovsuppgifter som gäller sådana personer eller
institutioner som i primärkällan angivits som medverkande vid skapande av filmen och
som kan anses ha ett övergripande upphovsansvar för filmen. Alla övriga
upphovsuppgifter skall lämnas i anmärkningar.70 Denna beskrivning ger inte tillräcklig
information i denna problematik enligt mig och det kan trots dessa anvisningar vara
svårt att fastställa vilka upphovsuppgifter som bör tas med, var de skall placeras samt
vilka som skall anses ha ett som det står ”övergripande upphovsansvar för filmen”.71

Många av de icke-tryckta dokumenten upplever detta upphovsproblem. Film är
vanligtvis dock mer utsatt för detta då det i många fall finns hundratals människor som
är ansvariga för den slutgiltiga produkten. En film har regissör, manusförfattare, filmare
och oftast ett stort antal skådespelare och arbetare som alla hjälper till att göra filmen.
Förutom dessa finns det vanligtvis även ett antal produktionsbolag. Detta betyder att det
är svårt, ibland till och med omöjligt att bestämma vem som är huvudsakligen ansvarig
för ett verk. Denna tveksamhet menar Antony Croghan inte bara ligger i själva mediets
struktur, utan även för att man ännu inte har skapat en klar koncensus för vem eller
vilka som skapar det kreativa och intellektuella innehållet i dessa dokument.72 I kapitel
3 tar jag upp fler tankar av Croghan rörande detta.

Ett av de stora moment som skiljer filmkatalogisering från katalogisering av tryckta
dokument är tilldelningen av huvuduppslag, där man för filmkatalogisering valt ett sätt
som skiljer sig både från tidigare katalogiseringsstandard och från den västerländska
standarden att behandla upphov och ursprung. I nästkommande kapitel ägnar jag denna
aspekt av filmkatalogisering mer utrymme.
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3. Huvuduppslag och upphov

Ovan har jag fastställt att filmkatalogisering skiljer sig en del från katalogisering av
tryckta dokument. Nedan förklarar jag, samt argumenterar för ett fortsatt användande
av huvuduppslag, trots att det i dag är ganska omtvistat av verksamma inom biblioteks-
och informationsvetenskapen.

Till detta avsnitt skall jag även föra en omfattande diskussion om upphov och titel.
Frågan ”Vem är ansvarig?” är en av de frågor, och ett av de problem, som varit
viktigast och i många fall svårast att svara på inom bibliotekskatalogisering. AACR2
ägnar över 10 procent av regelsamlingen till just denna fråga.73 Traditionellt brukar
upphov anses vara den främsta sökterm i den västerländska kulturen. Detta gäller dock
inte på filmmediet, som anses vara mest igenkännbart på titel. Detta sätt att tilldela
huvuduppslag skiljer sig som sagt från den traditionella och kan skapa vissa bryderier i
tillämpningen ute på bibliotekshyllan. Nedan skall jag sammanställa olika författares
åsikter rörande detta område och diskutera för- och nackdelar med de olika
uppfattningarna.

3.1. Huvuduppslag

Vid katalogisering skiljer man mellan två olika typer av sökelement, huvuduppslag och
biuppslag. Dokumentrepresentationer brukar ordnas alfabetiskt efter huvuduppslag,
exempelvis i bibliografier och andra förteckningar. Detta var även det traditionella
sättet att organisera kortkatalogen innan datorkatalogen blev standard för
informationslagring. Även placeringen ute i bibliotekens hyllor sker med utgångspunkt
av dokumentens huvuduppslag, där de placeras i alfabetisk ordning. Den andra typen av
sökelement; biuppslaget, utgör en komplettering till huvuduppslaget. Här placeras
vidare detaljer om dokumentet som tillför det ytterligare information och ökar
möjligheten att återfinna det samma.74

Huvuduppslaget är alltså den ingång som valts för ett visst dokument i en katalog.
Allteftersom datorer har fått en viktigare roll inom informationsorganisering och blivit
standard för lagring och informationssökning på bibliotek, har många ställt sig frågande
till om man verkligen behöver göra en skillnad mellan huvuduppslag och biuppslag, då
man genom datorerna kan göra alla indexeringselement sökbara.75

Ross Harvey skriver i sin bok ”Organizing knowledge” att huvuduppslaget är ett
resultat av gammal teknik och har liten betydelse i dagens datoriserade bibliotek och
informationsverksamheter. Trots att många bibliotek fortfarande accepterar
huvuduppslag och biuppslag menar han att frågan om vi verkligen behöver göra denna
distinktion oftast ger ett nekande svar inom biblioteks- och informationsvetenskapen. I
en datoriserad databas är det inte längre nödvändigt att välja ett namn eller ämne som
väger tyngre än de andra då alla fält i en datoriserad databas väger lika tungt.
Emellertid skriver Harvey vidare att en förändring av detta system skulle innebära
ändringar i hundra miljontals katalogposter vilket skulle kräva enorma ekonomiska
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resurser, en uppgift som helt enkelt inte skulle vara möjligt att genomföra för
biblioteken.76 Förutom den ekonomiska aspekten menar Ross Harvey alltså i sin text att
huvuduppslaget inte längre har någon funktion i dagens informationslagring och
återvinning.

Även Paul Graham ställer sig skeptisk till huvuduppslaget. Han menar i sin text
”Current Development in Audiovisual Cataloging” att en av de största kompromisser
inom katalogiseringen under 1900-talet är att man bestämt sig för att fortsätta använda
huvuduppslag. Vidare menar han att huvuduppslag en gång i tiden hjälpte till att skapa
och hålla en standard inom katalogposterna i en manuell katalog men att införandet av
den automatiska katalogen gör diskussionen om huvuduppslag väldigt diskutabel.77

Christopher Turner diskuterar i sin bok ”Organizing Information – Principles and
Practice” liksom Harvey och Graham om huvuduppslagets vara eller icke-vara. Han
menar liksom Harvey att huvuduppslag har fått en mindre betydelse i dagens
datoriserade kataloger men tar även upp situationer där huvuduppslag fortfarande enligt
honom har en funktion. Han skriver att trots huvuduppslagets minskade roll finns det
emellertid uppenbarligen ett behov för huvuduppslag som kan användas som sökterm i
bibliografier, internationella databaser och andra listor som kräver specifika söktermer
för specifika dokument. Detta behov för en specifik identifierare, betyder att
huvuduppslag ofta fortfarande är viktigt trots dess mer och mer marginaliserade roll
inom biblioteks- och informationsvetenskapen.78

Även KRS tar upp och diskuterar huvuduppslag i kapitlet ”Allmän inledning”. Här står
att läsa att utgångspunkten för reglerna i del 2, vilken tar upp bland annat sökelement,
är att ett huvuduppslag skall göras för varje katalogiserat objekt, och att detta
kompletteras med biuppslag. Här står även att man vid utformandet av AACR2, vilken
ligger till grund för KRS, diskuterade användning av uppsättningar av likvärdiga
uppslag för varje katalogiserat objekt, det vill säga ett system som inte skiljer mellan
huvud- och biuppslag. Denna diskussion ledde dock inte till någon förändring vid
utformningen av reglerna, och man har alltså fortfarande kvar uppdelningen huvud- och
biuppslag. KRS ger dock en anvisning om att det i individuella fall är möjligt att frångå
denna traditionella uppdelning, men tar även upp två fall då det är nödvändigt att skilja
ut ett huvuduppslag.79 Dessa är:

”a) vid sammanställning av förteckningar med endast ett uppslag per
objekt, eller b) vid upprättande av en enda hänvisning till ett verk
(nödvändigt vid uppslag som hänvisar till samhörande verk) och vid
vissa ämnesuppslag. Dessutom har begreppet huvuduppslag befunnits
lämpligt vid åsättande av uniforma titlar och för att främja standard-
iseringen av bibliografiska referenser”.80

Förutom dessa funktioner som beskrivits ovan av Harvey, Turner och KRS, finns det
även ytterligare användning för huvuduppslaget ute på biblioteken om man för
diskussionen på en lite mer praktisk nivå. Nämligen den som nämns i avsnittets
inledande stycke; hyllplaceringen. Dokumenten återfinns i hyllorna utifrån
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huvuduppslaget och placeras i bokstavsordning i var avdelning på biblioteken. Då en
tydlig hylluppställning är väsentlig för förenklingen av återfinnande av dokument ute
på biblioteken för användaren, och ett regelverk krävs för att skapa en konsekvent och
enkel hylluppställning får enligt min uppfattning huvuduppslaget fortfarande en
väsentlig roll ute på biblioteken, trots dess minskade betydelse i ett mer teoretiskt
organisatoriskt sammanhang.

3.2. Biblioteks- och informationsvetenskapens syn på upphov och titel

KRS sätter upp ett antal regler för hur man bör tilldela huvuduppslag. Alternativen är
att välja antingen upphov; person eller institution, eller titel. Det som avgör vilket
huvuduppslag som skall tilldelas är dels vilket objekt det rör, dels vilket antal ansvariga
som ligger bakom materialet. Regel är oftast att upphovet är den mest använda, men
man måste anpassa för olika situationer.

Huvuduppslaget kan alltså göras på antingen upphov eller titel. Upphov har traditionellt
sett i västvärlden varit det vanligast förekommande huvuduppslaget för tryckta
dokument. M. Nabil Hamdys skriver i sin bok ”The Concept of Main Entry as
Represented in the AACR” att huvuduppslag i stort sätt varit synonymt med upphov i
västvärlden.81 Vidare ger han en kort historisk bakgrund till detta faktum. Han skriver
att detta koncept, att använda upphovet som första informationsåtervinningsredskap
blev standard i informationslagrings- och informationsåtervinningssammanhang under
mitten av 1800-talet då Anthony Panizzi utgav sina 91 regler.82

Detta tankesätt har dock haft en viktig roll även innan Panizzi formulerade sina regler
och sträcker sig ända tillbaka till Andrew Maunsells arbete från 1595. Han menade att
man skulle kunna finna böcker i en katalog genom författarens efternamn, översättare
samt ämnen. Sedan detta formulerades i slutet av 1500-talet har uppfattningen om
författarens betydelse för återfinning av dokument fått full genomslagskraft och är nu
allmän praxis i hela västvärlden. Denna åsikt återfinns även i den första Anglo-
American Cataloguing Rules från 1908 och har i senare upplagor förblivit oförändrad.
Den första regeln har här, med få variationer i ord, varit ”Placera ett objekt under
författarnamnet”, vilket indikerar att upphovets namn bör vara ett verks
huvuduppslag.83

Att upphovet, traditionellt i västvärlden, varit det bästa sättet att identifiera och
återvinna dokument bekräftas även av Mildred Harlow Downing som i sin text
”Introduction to Cataloging and Classification”, tar upp ett liknande påstående. Hon
skriver att man traditionellt i västvärlden har använt upphovets efternamn som
huvuduppslag, eftersom upphovets efternamn inte bara är det viktigaste identifierbara
attributet för en bok utan anses även vara den sökterm som förblir mest oförändrad över
tid gällande exempelvis stavning. Detta tillvägagångssätt, menar hon, representerar den
västerländska filosofins vikt som läggs till individen, och skaparen av verket, till
skillnad från exempelvis Sydostasien där titeln anses vara det viktigaste
återvinningsredskapet.84
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Förutom att bekräfta det tidigare påståendet tar alltså författarinnan i stycket ovan upp
en annan viktig anledning till detta tillvägagångssätt. Nämligen att man anser att
namnen är det uppslag som anses vara mest konstant över tid. Införandet av icke-
tryckta dokument har dock börjat omkullkasta denna traditionella syn på huvuduppslag,
och upphov är inte längre det självklara valet för huvuduppslag, vilket Downing tar upp
i en senare del av sin bok. Här skriver hon att alla editioner av Anglo-American
Cataloging Rules från den första 1908 till den senaste upplagan har fastslagit att
huvuduppslag bör göras på upphov. Detta kan även tillämpas på andra dokumenttyper
än de traditionella tryckta och kan alltså förutom författare även tillämpas på
kompositörer, konstnärer, kartografer etc., dvs när någon specifik person kan fastställas
som ansvarig för det konstnärliga eller intellektuella arbetet i ett verk. Enligt Downing
har dock huvuduppslag på titel blivit mer och mer vanlig på senare tid gällande de icke-
tryckta dokumenten, vilket enligt henne reflekteras i bestämmelserna och åsikterna i
AACR2.85

När hon i en senare del av sin bok går in mer specifikt på de olika dokumenttyperna
konkretiserar hon det ovan nämnda resonemanget. I avsnittet som rör film skriver hon
angående den typiska spelfilmen, att huvuduppslag på något annat än titel skulle vara
absurt då vanligtvis över hundratals olika konstnärer och arbetare, och förmodligen ett
flertal olika produktionsbolag alla har medverkat till slutprodukten. I sammanhang där
det är omtvistat, diffust eller på annat sätt är svårt att fastställa vem som är
huvudsakligen ansvarig för det innehållsmässiga eller konstnärliga innehållet i ett
material anser hon att huvuduppslaget bör vara på titel. Som framgår av texten ovan
anser hon alltså att film är ett sådant verk där man inte kan anse någon specifik person
vara huvudsakligt upphov.86

Downing anser alltså att ingen person kan anses stå som ensam upphov till en film. Om
man knyter ihop detta resonemang till KRS eller AACR2s definition så skulle man
kunna formulera detta som att ingen person är i en film huvudsakligen ansvarig för det
intellektuella eller konstnärliga innehållet, till en sådan grad att denna bör stå som
huvuduppslag. Författarinnan använder även kraftordet absurt om detta alternativ.

Nancy B. Olson formulerar sig lite mildare i sin bok “Cataloging of Audiovisual
Materials”, där hon angående användande av titel som huvuduppslag bara konstaterar
att denna typ av huvuduppslag är den vanligast förekommande när det gäller
audiovisuellt material.87

Även Library of Congress tidiga regelsamling för katalogisering av film ”Rules for
Descriptive Cataloging: Motion Pictures and Filmstrips” från 1953, menar att titel skall
stå som huvuduppslag på film. De menar att filmens omfattande natur gällande
mängden skapare gör att huvuduppslag på upphov är opassande. Vidare menar de att
eftersom film vanligast känns igen på sin titel, bör de även få denna som
huvuduppslag.88
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En som har en annan uppfattning, rörande filmers huvuduppslag, än de tidigare nämnda
är Antony Croghan. Han menar i sin bok ”A Code for Cataloguing of Non Book
Media”, att filmskapare liksom författare bör få större utrymme i katalogiseringen och
att upphovet även inom filmkatalogisering bör kunna bli den viktigaste
återvinningstermen. Hans text pekar här på den under denna period starka
auteurtrenden inom filmvetenskapen som lyftes fram genom den franska nya vågen
under mitten av förra seklet. Han skriver att skaparen av ett verk länge varit ansett som
den bästa sökterm vid återvinning av material. Detta, menar han, börjar även bli vanligt
inom filmen. Ett starkt ansvar för verket börjar nu fästas till skaparen av filmen, inte
bara som förr till aktörerna.89 Auteurteorin inom filmvetenskapen, som Croghan berör
ovan, kommer jag att diskutera mer i ett senare kapitel.

Som Harlow Mildred Downing poängterar i ett citat ovan, kan det ofta vara svårt att
fastställa vem som skall anses vara upphovet, när det gäller icke-tryckt material i
allmänhet och film i synnerhet då filmarbetet är ett arbete utfört av i många fall
hundratals personer. Denna uppfattning delar även senare upplagor av AACR2 och
KRS, i vilken film anses vara ett arbete med delat upphov. Antony Croghan försöker
dock i sin text formulera vad han tycker bör anses vara en films upphovsperson. Han
anser att man även inom film, trots det stora antalet medverkande i en filmproduktion,
kan urskilja vissa medverkande som huvudsakligen ansvariga för materialet. Han menar
här att skapandet av en film är delat mellan regissören, kameramannen samt
manusförfattaren. Regissören anses vara den som är huvudsakligen ansvarig för en film
medan de andra anses vara medansvariga. Om en person dock skulle utföra mer än en
av dessa ovan nämnda funktionerna skulle denna person anses vara filmens
huvudsakliga skapare, och därför även anses vara filmens upphovsman.90

I sin text gör alltså inte Antony Croghan någon större skillnad mellan film och det
traditionella tryckta materialet i denna fråga och han anser att man kan överföra det
tryckta materialets upphovstankar även på filmmediet.

En annan författare som inte gör någon större skillnad mellan dessa medier gällande
huvuduppslag är Christopher Turner. I sin text ”Organizing Information – Principles
and Practice” menar han att huvuduppslaget för ett dokument bör vara personen eller
gruppen som är huvudsakligt ansvarig för det intellektuella innehållet i materialet.
Denna regel tillåter enligt honom, att böcker, artiklar och de flesta icke-tryckta
dokumenttyperna, inklusive ljud- och bildmaterial exempelvis videoband,
ljudinspelningar och filmer tilldelas huvuduppslag på upphov.91

C. Sumner Spalding skriver i sin text ”The Anglo-American Cataloging Rules” i
antologin “Bibliographic Control of Nonprint Media”, angående olika dokumenttypers
regler och huvuduppslag att spelfilmer och filmklipp är undantag till de generella
reglerna. Vidare skriver författaren att huvuduppslag i dessa fall är titeln, något han
anser vara godtyckligt.92

I samband med detta ställer även Spalding en retorisk fråga, kopplad till ett praktiskt
exempel, angående en films huvuduppslag, där man liksom i den tidigare formuleringen
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kan ana en viss tveksamhet till de rådande reglerna. Författaren frågar sig om ett
undantag till denna regel skulle göras för en film av Charlie Chaplin, där han skrivit
manus, regisserat, spelar huvudrollen samt komponerat musiken. Borde vi besluta att
använda de generella reglerna och ge filmen huvuduppslag på Chaplin, eller på bolaget
som är huvudsakligen ansvarigt för det intellektuella eller konstnärliga innehållet, eller
på titeln? Vidare skriver han att många filmkatalogisatörer skulle anse att filmen skulle
få huvuduppslag på titel. Men skulle den verkligen det, frågar han. Avslutningsvis
konstaterar han att det finns många kvarstående problem gällande katalogisering av
icke-tryckta dokument.93

Författaren konstaterar alltså ovan att man vanligtvis tillför en film huvuduppslag på
titel, men ställer sig samtidigt skeptisk till detta, han kommer dock inte med någon
lösning utan radar bara upp ett antal frågor för att belysa problematiken och avslutar
med att konstatera att det behövs vidare utredningar och undersökningar för att finna en
tillfredsställande metod för lösning av detta problem.

Som man kan se ovan finns det tyckare inom båda lägren inom det biblioteks- och
informationsvetenskapliga ämnet, både de som förespråkar huvuduppslag på titel och
de som föredrar att detta sätts på upphov. Denna typ av problem, verkar enligt min
uppfattning vanliga inom biblioteks- och informationsvetenskapen, och är kanske inte
alltid så enkla, i vissa fall kanske till och med omöjliga att lösa. Katalogisering är som
nämnts tidigare ett komplicerat arbete och det är ofta svårt att finna enkla lösningar och
applicera de befintliga reglerna på de objekt som skall katalogiseras. Detta då
materialen som katalogiseras ofta är väldigt olika, både inom och mellan de olika
medietyperna.

3.3. Filmvetenskapens syn på upphov

Som vi sett i avsnittet ovan finns det inom biblioteks- och informationsvetenskapen
olika sätt att se på upphov, gällande icke-tryckt material. Tonvikten ligger dock enligt
min åsikt på att man mer och mer går mot en utveckling där titeln ses som det främsta
uppslaget för katalogisering och återfinning av icke-tryckt material i allmänhet och film
i synnerhet.

Dessa åsikter jämför jag nu nedan med texter skrivna av teoretiker inom ämnet
filmvetenskap för att se om åsikterna skiljer sig åt mellan ämnesexperterna och
katalogiseringsexperterna. Nedan tar jag upp olika tongivande författare inom
filmvetenskapen för att se vilken åsikt dessa har rörande en films upphov.

Inom filmvetenskapen har regissören, under förra seklets senare hälft, ofta kommit att
likställas med en films upphov. I boken ”How Movies work” problematiserar dock
författaren Bruce F. Kawin tanken om regissören som den ensamma upphovsmannen
till en film. Han exemplifierar här med filmen ”Det rätta virket”, i vilken eftertexterna i
slutet av filmen uppgår till över 250 namn och organisationer. Trots detta klargör
förtexterna att detta är ”A Philip Kaufman film”. Kaufman som regisserat filmen
behöver dock självklart ett väldigt stort antal människor och bolag för att kunna göra
filmen, bland dessa behövs ekonomisk hjälp, skådespelare, filmare och klippare.
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Människor som spelar in och mixar ljud, som distribuerar, trycker, designar och mycket
mer. För att försöka bli på det klara med vem som skapar en film, behöver vi enligt
författaren inte bara utvärdera om Kaufman eller någon annan regissör förtjänar denna
självständiga upphovsroll utan vi måste även undersöka exempelvis framställning och
utförande.94

I vissa fall kan regissören anses vara upphovet till en film men detta sker inte
automatiskt. Filmupphov är sällan ensamt. Men det kan ofta finnas en, som författaren
uttrycker det, dirigent som samordnar, verkställer och godkänner medarbetarnas
uppgifter. Regissören menar Kawin är ofta involverad i, eller har en stor del i, de stora
kreativa besluten från början till slut. Detta placerar honom eller henne i en position
som samordnare för produktionen, eller spindeln i nätet om man så vill. Men utan
tillförlitlig information om hur en filminspelning fortgått kan man inte förutsätta att
detta är fallet. Han menar att det är svårt att generalisera hela filmindustrin och de olika
tillvägagångssätt på vilket filmer skapas. Detta då denna bransch innefattar allt från en
spelfilm inspelad av två kompisar i någons källare till stora Hollywoodfilmer inspelade
i massiva studios med ett manskap på hundratals personer. För att kunna fastställa om
en regissör, eller annan person involverad i filmarbetet, skall kunna anses vara
upphovet till en film krävs en metod för utvärdering av arbetet på en film, en
utvärdering som förbättrar förståelsen för filmskapandet och som skapar en plattform
för tolkning och analys av film.95

Arbetet att utarbeta en sådan metod för tolkning och utvärdering av film axlades av
Francois Truffaut på 1950-talet genom dennes auteurteori. Teorin lanserades första
gången i den franska filmtidskriften Cahiers du Cinéma nummer 31 i januari 1954.96

Truffaut menar där i sin teori att filmarbete är ett kollektivt arbete. Han argumenterar
dock även för att när en film uppvisar ett tematiskt eller stilistiskt sammanhang, kan
detta sammanhang ofta ledas till en ensam konstnär i filmteamet som uttrycker sin
personliga övertygelse eller smak. För att kunna ha denna kontroll över produktionen
måste denna ensamma person i nästan alla fall vara filmens regissör. Denna man eller
kvinna benämns då i Truffauts teori som auteur.97

Enligt Maaret Koskinen, som är docent i filmvetenskap vid Stockholms Universitet, har
mycket av diskussionen om en films upphov från femtiotalet och framåt kommit att
kretsa runt auteurteorin.98 I Truffauts teoribeskrivning ovan kan man se att begreppet är
något vagt vilket gör att teorin i många situationer kan vara svår att använda.
Definitionen kan inte heller sägas vara definitiv och gå att anamma rakt av på alla
filmer. Mycket av begreppet handlar om tolkningar.99

Traditionellt hade inom fransk filmkritik auteuren tillskrivits manusförfattaren. I
filmtidskriften Cahiers du Cinéma placerades alltså fokus nu istället på den ”konstnär”
som ansågs ha ett övergripande ansvar och vara det övergripande upphovet till
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produktionen. Auteur kom att tillskrivas den konstnär vars personlighet ”skrevs” in i
filmen. Denna konstnär var i de allra flesta fall regissören.100

Auteurteorin har fått en bred spridning inom filmvetenskapen sedan dess uppkomst i
Frankrike på 1950-talet. Den har även utvecklats av olika teoretiker och förfinats.
Gemensamt för de stora förgrundsfigurerna inom auteurteorin, tidskriften Cahiers du
Cinéma i Frankrike, tidskriften Movie i Storbritannien och filmvetaren Andrew Sarris i
USA är i alla fall att en film är, trots dess kollektiva skapandeprocess, mer trolig att
vara ”värdefull” om det övergripande ansvaret ligger hos en person, oftast regissören,
och att filmen eller verket är en produkt av denne, samt att en film som regisserats av
en auteur uttrycker dennes personlighet, och att denna personlighet kan spåras i en
tematisk och/eller en stilistisk linje genom denna regissörs, eller annan betydelsefull
skapares, filmer.101

Teorin kan sägas ha utvecklats för att framhålla regissörens, eller den skapande och
drivande kraften i en filminspelnings, roll som konstnär snarare än ”hantverkare”, samt
att ge en möjlighet till att ge filmen en högre tolkningsmässig och analytisk möjlighet.
En av anledningarna för skapandet och användandet av teorin kan även anses vara ett
försök att placera filmen i ett kulturellt sett finare rum än den tidigare placerats och
upphöja filmskapandet till konst.

Auteurteorin gav alltså en möjlighet att identifiera och erkänna de som i första hand
borde ses som upphovsmän eller upphovskvinnor till ett filmkonstverk. Den fick en
snabb spridning bland filmkritiker och filmteoretiker. Tidigare hade film mest setts som
underhållning men genom denna teori fick filmen en högre status. Man ville ge filmens
skapare samma status och betydelse som konstnärer verksamma inom litteraturen,
måleriet och andra konstarter. Inte bara den smala filmen fick sina auteurer utan även
stora kommersiella regissörer fick genom teorin en upphöjd status.102

Idag menar Stig Björkman, en av Sveriges största och mest erkända filmskribenter, att
filmkonsten vunnit ett stort erkännande och att man idag utan problem kan benämna
filmskapare som konstnärer. Exempel på samtida filmskapare som uppnått denna höjd
är enligt honom Lars von Trier, Ang Lee och Pedro Almodóvar för att nämna några.
Björkman menar dock att teorin även överanvänts i många sammanhang. Han
framhåller även i sin text att auteurteorin inte är en doktrin, den behöver inget försvar.
Han menar att den är ett användbart redskap, som man antingen kan använda eller
negligera. Den löser inga ekvationer och det är ingen mall som man kan finna en enkel
lösning genom. För ett av kännetecknen, menar han, är just att auteurerna inte är några
anpasslingar.103

Med denna utgångspunkt i tankarna borde det, om man väljer att köpa denna teori, vara
naturligt att placera exempelvis filmen ”Psycho” på Alfred Hitchcock, och ”Till sista
andetaget” på Jean-Luc Godard istället för på filmernas titlar som man idag gör ute på
bibliotekshyllorna. Samtidigt så finns det inte en generell mall för vilka som kan anses
ha ett övergripande ansvar för filminspelningarna vilket nämns bland annat av
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Björkman och Kawin ovan och varje tillskrivning av en person som en auteur kräver
tolkning av såväl filmarbetet som filmerna i sig.

Under de senaste decennierna har man knappast prioriterat regissörer eller auteurer, i
den mån man överhuvudtaget har problematiserat eller tagit problemet på allvar, menar
Maaret Koskinen i sin text. Hon menar dock att det under de senare åren åter
aktualiserats. Återigen menar hon att regissörsstudier har kommit på tapeten, varmed
också auteurteorin har återuppstått.104

En auteur menar Koskinen definieras som en regissör vars filmer, trots
produktionsvillkor och manus skrivna av andra, äger en personlig prägel, avläsbar dels
genom ämnesval och över tid samlad tematik samt dels och kanske främst genom
uttryckssätt och en egen filmisk stil. Därmed kom regissören, trots filmproduktionens
kollektiva natur att betraktas som en films egentliga upphovsperson.105

Trots detta i många fall vedertagna begrepp har auteurteorin varit omtvistad, både i sin
begynnelse och framöver. Även Maaret Koskinen ställer sig till viss mån skeptiskt till
denna teori. Hon menar att man ofta, allt från forskare till kritiker sitter fast vid tanken
på regissören som en films egentlige upphovsperson, utan att göra nyanser eller
distinktioner. Detta, menar hon, trots att regissörens roll lika gärna kan vara
arbetsledare. Vidare menar hon att man lika ofta kan argumentera för att en films
egentlige regissör, eller mer precist uttryckt, upphov, är lika med de inbyggda
berättarkonventioner som finns i en genre och att regissören helt enkelt bara behöver
förhålla sig till dessa, eller för den delen stjärnskådespelaren, fotografen eller klipparen.
Hon menar i sin text att auteurbegreppet är problematiskt och att det inte finns någon
rak mall att använda sig av när man diskuterar en films upphov. Faktum är, menar hon,
att regissören som auteur är en av de mest spridda, motståndskraftiga och sällan
ifrågasatta tankefigurer i såväl vardagligt tal som filmkritisk praxis.106

Problemet med auteurteorin är enligt Kawin att man ofta vid tillämpningen av denna
ignorerar det kreativa samarbetet i en filmproduktion och att det fästs för mycket fokus
på en enskild person. I många situationer menar han att man kan finna denna ensamma
konstnär inom filmkonsten, exempel på dessa hyllade och upplyfta regissörer är bland
annat Alfred Hitchcock, Ingmar Bergman och Jean-Luc Godard, men teorin har ofta
applicerats felaktigt. Teorin har även skapat en regissörskult inom filmindustrin som i
många fall kan vara missvisande. Kawin sammanfattar detta som att det finns regissörer
som inte är auteurer och det finns auteurer som inte är regissörer. För att denna teori
skall kunna användas adekvat krävs en omsorgsfull undersökning av filmerna såväl
som inspelningssituationen. Man kan alltså inte uteslutande för filmer sätta regissören
som en films upphov utan att noga undersöka detta.107

Många regissörer har en underordnad roll till exempelvis producenten eller
produktionsbolaget och har helt enkelt bara hyrts in för att göra ett redan förutbestämt
arbete. Exempelvis skulle man kanske inte välja att sätta filmen ”Borta med vinden” på
regissören Victor Fleming, där det istället var producenten David O. Selznick som var
den drivande kraften och hade det övergripande ansvaret för produktionen. Ett annat

                                                
104 Koskinen, Maaret (2002), s. 22f
105 Ibid., s. 20
106 Ibid., s. 17ff
107 Kawin, Bruce F. (1992), s. 292ff
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exempel är det som Koskinen tar upp i sin text. Hon skriver här om filmen ”Hello
Baby” från 1976 som regisserats av Johan Bergenstråle. Att anse honom som varande
det huvudsakliga upphovet till filmen menar författarinnan är fel då Marie-Loise
Ekman skrivit manus, spelar huvudrollen samt är konstnären bakom de konstverk som
genomsyrar och har en framträdande roll genom hela filmen.108

Denna inkonsekvens av olika personer, befattningar och institutioner som skapas vid
bedömning av vem som är det huvudsakliga upphovet till en film hade skapat stora
problem vid katalogisering och kanske framförallt ute i bibliotekshyllorna. Samtidigt
bör man tillskriva verk till den som är verkets upphov, vilket görs exempelvis för
böcker och musikinspelningar. Att anse vissa filmer som uppkomna genom delat ansvar
kan, enligt mig, vara missvisande och negligerande av den person som verkligen ligger
bakom filmen. Som exempel kan nämnas filmen ”Buffalo 66”, som regisserats,
författats, producerats och i huvudrollen agerats av Vincent Gallo. Förutom detta har
han även skrivit och spelat in stora delar av filmmusiken och designat delar av såväl
dekor som kläder till filmen.109 Att se detta som en film med ”delat upphovsansvar”
tycker jag är starkt missvisande. Men inkonsekvensen i detta behandlande är som
nämnts tidigare svårt och det enda konsekventa sättet att katalogisera och placera filmer
i bibliotek ser alltså ut att vara efter titeln, trots att även detta skapar många problem
som framgått av texten.

Kawin menar att man gällande film måste konstatera två fakta, dels att filmskapande är
ett kollektivt arbete och dels att vissa filmer har en genomgående stil eller ett
genomgående tema skapat av en eller flera konstnärer vilket går igen i dennes eller
dessas verk. De som väljer att använda auteurteorin hävdar som nämnts tidigare att
denna konstnär oftast är regissören och att dennes tankar och arbetssätt genomsyrar
hela produktionen. Detta kan vara ett faktum i många fall, exempelvis att man kan se att
en Hitchcock-film har en speciell ”Hitchcock kamera” trots att det inte är samma
fotograf i alla hans filmer. Detta måste i detta fall anses som att Hitchcocks stil och
tankar går igen i dessa filmer trots användandet av olika filmarbetare. Detta trots att
Hitchcock nästan aldrig har skrivit ett eget manus. Filmarbetarna blir om man så vill,
redskap i Hitchcocks händer.110

Trots detta menar författaren att man inte bör tala om en filmproduktion som bara
skapad av en person. Han poängterar att stora regissörer ofta kan välja mellan ett stort
antal manus och filmarbetare. Han eller hon väljer de manus och filmarbetare som av
denne anses intressanta. Detta gör att stilen ofta blir homogen i auteurens filmer, men
de är för den delen inte hans eller hennes filmer. Kawin menar att alla beslut inte kan
tas av regissören och att de andra filmarbetarna tar ansvar för sina delar av
produktionen. Ofta kan dessa dock vara inspirerade av regissören och gå igenom
dennes tidigare verk för att försöka efterlikna regissörens stil, detta utan att regissören
egentligen ger klara direktiv över hur de olika arbetarna skall utföra sina uppgifter. Det
kollektiva målet att skapa en ”Hitchcock-film” eller en ”Godard-film” menar Kawin då
i många fall är ett kollektivt mål snarare än ett mål fastställt av den ensamma
regissören, eller auteuren.111

                                                
108 Koskinen, Maaret (2002), s. 15f
109 IMDb: The Internet Movie Database. Buffalo’66.  http://us.imdb.com/Title?0118789, 12/5 2003.
110 Kawin, Bruce F. (1992), s. 299ff
111 Ibid., s. 299ff
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Som man kan se i detta avsnitt finns det liksom inom biblioteks- och
informationsvetenskapen olika åsikter om vem som skall anses vara en films upphov.
Sedan auteurteorin formulerades på femtiotalet och regissören fick större erkännande
har filmvetenskapen delats i två läger, de som erkänner auteurteorin och de som anser
att regissören fått för mycket fokus. Även om man väljer att acceptera auteurteorin
anses inte alla regissörer ha det yttersta ansvaret och vara det huvudsakliga upphovet
för en film, vilket gör att upphovsdiskussionen blir mer komplex än till exempel det
tryckta materialets upphov, vilket i de allra flesta fall är författaren. Denna
inkonsekvens skapar även som nämnt tidigare problem i bibliotekshyllorna och inom
bibliotekskatalogiseringen. I nästa avsnitt går jag in närmare på detta.

3.4. Vilka konsekvenser får detta i bibliotekshyllan?

Om man skall följa KRS anvisningar bör alltså film placeras efter titel. Detta är även
det vanligaste sättet att placera dem på ute på biblioteken. Det skall även sägas att
många folkbibliotek inte har något system överhuvudtaget för presentation av filmer på
bibliotek, att nämna här är exempelvis Borås stadsbibliotek som presenterar filmerna
utan någon som helst ordning. Anledningen till detta kan vara att man har en relativt
liten samling och att mediet är relativt nytt och oprioriterat i bibliotekssammanhang.
Denna metod håller, enligt min uppfattning, dock inte i längden om bibliotekens
filmsektion expanderar, då det blir nödvändigt att organisera presentationen på ett
tillfredsställande sätt.

Vid placering på titel placeras filmer på ett sådant sätt att filmer med samma regissör
eller upphov inte placeras bredvid varandra i hyllan. Om man då som användare
exempelvis är intresserad av att låna en Bergman-film måsta man kanske gå igenom
hela samlingen för att finna dessa. Samtidigt blir användarna tvingade att veta vem som
regisserat en film om man väljer att placera filmer efter regissör. Detta tror jag hade
skapat många problem bland användarna eftersom jag misstänker att regissörer, i
Sverige, inte är lika välkända som exempelvis skönlitterära författare är. Detta
antagande är visserligen hypotetiskt och är inte styrkt av någon empiri eller
undersökning, men jag misstänker att detta är fallet. Detta gör att det kan vara svårt att
motivera en förändring i KRS och placera filmer på upphov istället för på titel. Å andra
sidan placeras ju även facklitteraturen efter författare vilka kanske i många fall även de
är okända för den stora massan. Med detta i åtanke kan det kanske å andra sidan vara
svårt att motivera att inte placera filmer efter upphovet, gällande detta resonemang.

KRS anvisningar grundar sig dock inte på hur välkänt upphovet är utan fastställs genom
vad de anser vara upphovet. Tidigare har vi kunnat se att de anser film vara skapad
genom delat upphov men stämmer detta? Denna fråga blir den väsentliga för att utröna
hur man bör katalogisera och sedermera presentera film på biblioteken.

I kapitel 3.2 och 3.3 presenterades olika uppfattningar gällande detta både ur ett
biblioteks- och informationsvetenskapligt och ett filmvetenskapligt perspektiv. Inom
dessa akademiska discipliner förekommer en rad olika uppfattningar om detta såväl
inom som mellan ämnena och båda ämnena kan sägas vara ambivalenta till att se
regissören som den ensamma upphovsmannen. Om man inte gör detta så blir
placeringen på regissör obefogad. Men som man även kan se i texten ovan så skapas
trots allt många filmer av en regissör eller annan person som har ett övergripande
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arbetsmässigt och konstnärsmässigt ansvar för produktionen. Att placera dessa filmer
på titel kan då ses som ignorant och förringa skaparen. Problemet är enligt mig
komplext och svårlöst på många sätt. Om man väljer att placera filmer efter upphov,
och då bestämmer sig för att anse regissören som en films upphov, måste man ha en
samling som tillåter detta. Det vill säga man bör inte ha filmer där regissören anses
underställd exempelvis producenten eller produktionsbolaget. Att göra detta urval
skapar dock en väldig begränsning och skulle kräva visst förarbete innan man väljer att
köpa in filmen. Man skulle eventuellt även kunna skapa ett uppdelat system där man
väljer att plocka ut de ”stora” regissörerna ur den andra samlingen och presentera
separat. Detta skulle enligt min uppfattning inte heller vara riktigt bra då man skapar ett
inkonsekvent system som kan förvirra låntagaren. Distinktionen om vem som skall
anses vara en regissör som förtjänar detta och vem som inte skall tillskrivas denna
egenskap kan vara svår att dra och lär uppröra somliga. Med detta sammanställt får jag
här anse att placering på titel trots allt är det rimligaste, då detta är det enda sätt som
kan utföras konsekvent.

Denna åsikt gäller generellt och det kan finnas samlingar som jag nämnde ovan som
kan nyttja sig av en uppställning på upphov. I nästa avsnitt tittar jag närmare på två
bibliotek som använder sig av två olika metoder för detta.
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4. Två olika sätt att presentera film på folkbibliotek

Som tidigare konstaterats saknar många folkbibliotek en klar struktur i filmhyllorna.
Många anser att utlåning av filmer är en sekundär syssla för folkbibliotek och många
samlingar är fortfarande relativt små. Men i takt med att dessa samlingar växer krävs
även här en större organisering.

Syftet med detta avsnitt är att koppla ihop de resonemang som jag skrivit om ovan med
en praktisk vinkling. Tidigare har jag skrivit utifrån ett teoretiskt perspektiv och är nu
intresserad av hur det ser ut ute på två bibliotek och vad de intervjuade anser om sina
hylluppställningar. De två folkbibliotek jag har valt att göra intervjuer på rörande
filmutbud och filmpresentation; Malmö Stadsbibliotek och Lunds Stadsbibliotek har
båda en klar organisation som de försöker följa. Samlingarna skiljer sig dock något åt
vad gäller storlek och presentation. Med mina intervjuer hoppas jag få klarhet i vad de
anser om film och folkbibliotek samt få en inblick i deras sätt att presentera filmerna
samt vilka bakomliggande tankar som ligger till grund för dessa olika system.

Anledningen till att jag har valt dessa bibliotek är för det första att jag var intresserad av
att göra intervjuer på bibliotek som valt att placera sina filmer dels efter titel och dels
efter upphov. Då Lunds Stadsbibliotek, under mitt förarbete, var det enda jag fann som
placerade sina filmer efter upphov föll detta val sig naturligt. Anledningen till att jag
valde Malmö Stadsbibliotek var att detta låg i regionen samt att jag sedan tidigare visste
att de satsade mycket på film på sitt bibliotek, varpå de antagligen skulle vara
intresserade av att ge en intervju och förhoppningsvis kunna svara utförligt och
uttömmande på mina frågor. Intervjuerna på de båda biblioteken har skett via e-post.

4.1. Malmö Stadsbibliotek

På Malmö Stadsbibliotek har jag intervjuat Viveca Ahlner. Ahlner har ett övergripande
ansvar för filmavdelningen på detta bibliotek. Malmö Stadsbibliotek har ett
förhållandevis, i bibliotekssammanhang stort och omfattande videoutbud. Allt som allt
har de ca 1700 titlar på sitt bibliotek, dessa titlar är fördelade på både VHS och DVD,
den stora majoriteten av dessa titlar är dock på VHS. Det rör sig i detta sammanhang
om spelfilmer och som hon uttrycker det ”vuxenfilmer”. Förutom dessa filmer
tillhandahåller biblioteket även musikfilmer samt filmer för barn och ungdomar. Dessa
är dock inte inräknade här och kommer inte att beröras vidare i denna intervju.

Malmö Stadsbibliotek har tillhandahållit videofilmer i drygt 10 år sedan 1991. Filmerna
menar Ahlner har en, till skillnad från merparten av de svenska folkbiblioteken, hög
prioritet på Malmö Stadsbibliotek. Men då de är egenfinansierade, genom uthyrningen
av filmerna, för vilka de tar 20 kronor, berörs de inte av den ordinarie inköpsbudgeten
på biblioteket. En riktlinje de försöker arbeta efter på biblioteket är att köpa in, som hon
uttrycker det ”kvalitetsfilm” och de vill snarare vara ett komplement till den övriga
videomarknaden än en konkurrent.

Malmö Stadsbibliotek placerar sina filmer efter titel i bibliotekshyllorna. Motiveringen
till detta menar Ahlner är att det inom biblioteksvärlden är gängse regel att placera
filmerna på detta sätt då man inte anser att film har en ensam upphovsman. Hon frågar
sig här om man i så fall skulle anse producenten eller regissören som en films skapare.
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Detta menar hon även går igen i katalogen där titel alltså är huvuduppslag för filmen.
Dock berättar hon i sin intervju att dom i bibliotekshyllan har brutit ut Ingmar
Bergmans filmer för sig. Någon motivering till detta ger hon inte men intressant att
notera här är att de genom detta ruckar på sina regler. Något som antagligen kan bero
på det stora utbudet Bergmanfilmer som finns utgivna på videokassett i Sverige, och då
även innehas av dom. Detta är min åsikt och nämns inte i intervjun, dock vet jag att
biblioteket har ett stort Bergman-utbud.

Ahlner kan se både för- och nackdelar med det system som filmerna placeras på ute i
hyllan på biblioteket. Fördelar med att placera dom efter titel kontra efter regissör
menar hon är att låntagare kanske inte alltid är så orienterad i regissörsnamn och man
vet kanske inte alltid vem det är som regisserat den film man söker. En annan fördel
med detta är enligt henne att folk tvingas leta mer vilket kanske får låntagaren att
upptäcka nya filmer och vidga sina vyer. Nackdelar med att placera filmerna på titel
istället för på regissör menar hon är att man måste gå igenom hela samlingen om man
som hon skriver ”är sugen på att beta av en speciell regissör”. Hon anser även att
allmänheten inte alltid har klart för sig bibliotekens syn på bestämd och obestämd
artikel, vilket kan leda till att man inte hittar en film fast man kan dess titel. Även
originaltiteln och filmens svenska titel kan skapa liknande problem. Filmerna är
placerade på den tilldelade svenska titeln, vilket ibland kan skapa problem då
låntagaren kanske inte alltid vet detta eller då filmen ibland är mer känd på sin
originaltitel.

Ahlner anser det vara viktigt att ha en klar organisering av filmerna på hyllan. Då det på
Malmö Stadsbibliotek rör sig om 1700 titlar hade det enligt henne varit en omöjlighet
att presentera filmerna utan någon klar struktur. Sedan de började inhandla filmer i
början av 90-talet har de haft samma struktur och organisering som dom har nu,
möjligtvis, skriver hon, saknade samlingen i början någon klar struktur men när utbudet
växte ökade även organiseringen.

Någon vidare respons från användarna på sin uppställning tycker inte Ahlner de har fått
på biblioteket. En del låntagare har dock efterfrågat en uppställning efter regissör eller
efter genre. För övrigt anser hon att användarna verkar vara nöjda med sättet på vilket
de presenterar filmerna. De brukar inte heller behöva hjälpa användarna att hitta det de
söker. Oftast, skriver hon, rör frågorna mest tips från vår sida. Till hjälp för användarna
har de även listor efter titel och regissör på webben samt tryckta papperslistor vid
filmhyllorna efter regissör och efter språk.

Ahlner anser att de låntagare som lånar film på deras bibliotek verkar vara väl insatta i
film och läser mycket om det. Därför menar hon att de oftast har mycket bra koll på
regissörer, titlar etc. Hon vill inte uttala sig om var hon tror filmkunskapen ligger hos
”allmänheten”. Bibliotekets utbud av filmer, menar hon, kanske attraherar användare
som är relativt väl insatta inom film och även är förtrogna med exempelvis regissörer.

Som summering anser Ahlner att det hyllsystem dom använder på sitt bibliotek
fungerar väl och hon ser ingen anledning att ändra det sätt på vilket Malmö
Stadsbibliotek presenterar och handskas med filmer.
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4.2. Lunds Stadsbibliotek

På Lunds Stadsbibliotek har jag intervjuat Elsbeth Holmberg som har motsvarande roll
på Lunds Stadsbibliotek som Ahlner har på Malmö Stadsbibliotek. Lunds
Stadsbibliotek har betydligt färre filmer än det förra. Här finns för närvarande bara 367
filmer. Förutom dessa har de dock även här musikfilmer och filmer för barn och
ungdom. Inköpet av film har bara pågått sedan 1999 vilket enligt henne förklarar det
ringa antalet videofilmer de har för närvarande, och de planerar att utöka denna sektion
på biblioteket. Hon anser numera att inköp av filmer har hög prioritering på biblioteket
och pekar här på en inköpspolicy som hon bifogar i e-posten. I detta går att läsa att:

”Många bibliotek lånar idag ut video, det är en självklar del av verksam-
heten. Att erbjuda kvalitetsfilm drar in nya låntagargrupper och ger
biblioteket en positiv image.

Medievärlden idag genomströmmas av en veritabel flod av rörliga bilder i
videobutikerna, på TV-kanalerna och i biopalatsen. Just detta faktum gör
att biblioteksvideon försvarar sin plats i det totala filmutbudet. På biblioteket
finns ett urval filmer som kvalitetsprövats på samma sätt som böcker. Till
biblioteket kan man vända sig när man vill se film som kan vara svår att
komma över på annat håll.

Ju mer film som visas i TV och erbjuds i butiker, desto viktigare är det att
biblioteket erbjuder ett kvalitativt komplement.

För många är film och bild det viktigaste mediet idag. Kraven på biblioteken
kommer därför att öka – man förväntar sig att biblioteken tar ett brett ansvar
inom kulturområdet, alltså även för filmen. Ingen annan institution är bättre
lämpad för den uppgiften. Biblioteket skall erbjuda film som kompletterar
butikens sortiment. Kvalitetsfilmen är liksom boken ett konstnärligt berättar-
medium. Därför är biblioteksvideon en självklar del av bibliotekens fortsatta
medieutveckling.”

Anledningen till att de har valt att placera filmer på regissören snarare än på titeln är att
de, vilket enligt Holmberg kan utläsas av policyn ovan, mest satsar på konstnärlig film,
klassiker, festivalfilmer och dylikt. Hon skriver att hon är medveten om att det är en
aning kontroversiellt att anse regissören som en films upphov men att de i detta fall
ansluter sig till auteurteorin. Dessa filmer, menar hon blir mest kända under regissörens
namn och priserna utdelas till regissören. Fördelen med denna placering skriver
Holmberg är att den som gillar en viss regissör kan hitta flera av hans/hennes filmer på
samma ställe. Några direkta nackdelar med placeringen kan de på biblioteket inte riktigt
komma på.

Lunds Stadsbibliotek har inte placerat filmerna på något annat sätt tidigare utan var fast
beslutna redan från början att filmerna på samma sätt som böckerna borde placeras på
upphov, vilket i detta fall alltså enligt dem som jobbar på biblioteket är regissören. De
har inte heller fått någon respons i stor utsträckning på deras sätt att placera filmerna.
Detta menar Holmberg till viss del kan bero på att deras filmutbud fortfarande är
relativt litet och att videohyllan lätt går att ögna igenom. Hon skriver att detta kan vara
anledningen till att de inte behöver guida användarna till de filmer de letar efter. Detta
samt att de även har en tryckt papperslista, precis som Malmö Stadsbibliotek, i
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anslutning till videohyllan där filmerna finns att hitta både i en titeldel (svensk titel)
samt en regissörsdel.

Förutom dessa olika hjälpmedel som tillämpas på biblioteket för att göra filmen mer
lättfunnen och lättåtkomlig för användaren har de även på Lunds Stadsbibliotek
utvecklat och förfinat ämnesorden på filmerna de har i sitt sortiment. Ämnesord
tillfogas biblioteksposten. Ett exempel på ämnesord som Holmberg tar upp är här
”andra världskriget”. Om man kompletterar detta sökord med ”spelfilm video” får man
upp de filmer i samlingen som utspelar sig under denna period. På liknande sätt lägger
de även in filmriktningar i biblioteksposten, exempelvis dogmafilm, neorealism och
nya vågen. De använder sig även av BTJ:s genrer samt kompletterar dessa med av
dessa icke innefattande genrer såsom ”science fiction” och ”skräckklassiker”. Vad
gäller filmens handling kan de även ibland lägga in geografiska ämnesord såsom
”Marseilles” på Robert Guédiguians filmer.

Holmberg anser precis som Ahlner ovan att bibliotekets besökare har ett stort kunnande
inom film, allt från titlar, skådespelare till regissörer. Hon tror inte att allmänheten
överlag är så väl insatt i filmvärlden, vilket hon förklarar med att bibliotekets urval av
film, vilket nämnt tidigare är klassiker, smalare film samt festivalfilm, attraherar en
kunnig användaregrupp.

Inte heller Holmberg har några direkta invändningar mot det på Lunds Stadsbibliotek
rådande sätt att placera och handskas med filmer. Den egenförfattade policyn på var
bibliotekets fokus bör ligga gällande biblioteksverksamheten och filminköp tyder,
enligt mig, även på att detta system är något som Lunds Stadsbibliotek kommer att
försöka fortsätta att använda.

De båda biblioteken har förutom sättet att placera filmerna även andra skillnader, att
nämna här är kanske framförallt utbudet. Malmö Stadsbibliotek har mer än fyra gånger
så många filmer som Lunds Stadsbibliotek har. Malmö har även en längre historia av
inköp och utlåning av film. En annan sak som framgår mellan raderna i intervjuerna
ovan är att Malmö tar betalt för filmerna medan det på Lunds Stadsbibliotek är gratis att
låna filmer.

Men det finns även likheter mellan biblioteken, kanske framförallt i dess utbud av
filmer. Båda biblioteken har, trots att detta uttrycks klarast i intervjun med Holmberg
och den bifogade policyn som medföljde denna intervju, en inriktning på ”kvalitéfilm”
och vill fungera som ett komplement till det övriga film och videoutbudet i samhället.

Beslutet att Lund valt att placera filmerna efter regissör och alltså se denna som en
films upphov anser jag inte vara ett tecken på att de behandlar filmen på ett kulturellt
sett högre plan än vad Malmö Stadsbibliotek gör utan mer om olika uppfattning om
vilket tillvägagångssätt som de anser fungerar bäst, vilket man även kan utläsa i diverse
resonemang tidigare i denna uppsats. Värt att notera är även att båda biblioteken
tillhandahåller alternativa listor i anslutning till videohyllorna där man kan läsa sig till
vilka filmer de har av särskilda regissörer såväl som efter titel.
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5. Resultatredovisning och diskussion

I inledningen av denna uppsats har jag ställt upp tre huvudsakliga frågeställningar som
jag har diskuterat och försökt finna svar på i min undersökning.

Den första frågeställningen lyder ”Vad skiljer katalogiseringen av de icke-tryckta, och
framförallt film, från den traditionella katalogiseringen av tryckta dokument?”. Frågan
tar jag upp i kapitel 2. Inledningsvis i detta avsnitt fastställer jag vissa väsentliga termer
som ligger till grund för den övriga undersökningen.

Efter detta går jag in mer specifikt på beskrivning av katalogiseringen av de icke-
tryckta dokumenten i allmänhet och filmkatalogisering i synnerhet, samt klargör
skillnader mellan katalogisering av icke-tryckta och tryckta dokument.

För att svara på frågan vad som skiljer katalogiseringen av tryckta och icke-tryckta
dokument måste man gå in på frågan vad som skiljer de icke-tryckta och tryckta
dokumenten rent form- och innehållsmässigt.

De problem som jag tar upp i min text som generellt skiljer icke-tryckta dokument från
tryckta gällande katalogisering är; (1) Det finns ofta inga standardiserade primärkällor
för icke-tryckta dokument varifrån informationen kan hämtas. (2) Det finns en stor
mängd variationer gällande verkens titlar beroende på varifrån materialet kommer.
Ibland kan det även vara så att verken saknar titel. (3) Upphovet är ofta mer diffust på
icke-tryckta dokument än på tryckta och antalet ansvariga upphovsmän ofta större. (4)
För många av de tryckta dokumenttyperna har upplaga liten eller ingen mening.

De icke-tryckta dokumentens information är även ofta, enligt Helen P. Harrison och
Harriet W. Harrison, lagrade på sämre material än de tryckta vilket således gör dem
känsligare för användning. Därför bör de icke-tryckta dokumenten, enligt henne, vara
mer utförligt katalogiserade än de tryckta så att onödig användning minimeras. En
annan anledning till att man bör göra en mer utförlig katalogisering av dessa
dokumenttyper är enligt Harriet W. Harrison, att de ofta inte är ”bläddringsbara” som
de tryckta. För att användaren skall veta vad materialet innehåller krävs alltså en
omfattande katalogisering.

Ståndpunkten att de icke-tryckta dokumenten generellt sätt skulle ha sämre kvalitet än
de tryckta ställer jag mig i viss mån skeptisk till. I alla fall anser jag att författarna är
lite hårddragna i sina formuleringar. Jag anser inte att de nya dokumenttyperna
generellt sett har ett sämre material än de tryckta. Ett exempel är pocketböcker som inte
är något vidare beständiga. Detta tryckta material tror jag inte har en längre livslängd än
exempelvis en filmrulle eller för den delen en CD-skiva.

Det man kan klargöra om de icke-tryckta dokumenten är att många av dem är beroende
av teknik, en teknik som är i ständig förändring och ständigt förnyas med olika format
och modeller. Detta skulle kunna skapa problem för vissa format, exempelvis har jag
svårt att se att man skulle kunna använda LP-skivor eller videoband om ett antal hundra
år. Denna faktor kan till viss del göra att författarnas ståndpunkter är riktiga. Men
många av dessa material är även digitaliserade vilket bör göra det möjligt för dessa att
konverteras till den nya teknik som framtiden kommer att uppfinna. Ett exempel på
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detta är CD-skivor som man nu genom ett datorprogram kan bränna ner på sin hårddisk
eller omvandla till mp3-format. På detta sätt förs innehållet vidare till ett nytt medium.

Argumentet att dessa material inte är bläddringsbara stämmer inte heller riktigt längre,
enligt min uppfattning. På DVD-skivor kan man vanligtvis ”bläddra” sig fram snabbt
mellan olika avsnitt och på så vis bilda sig en uppfattning av materialet. Om det på
bibliotek inte finns en möjlighet för användaren att kolla igenom filmen på detta sätt
finns det ofta även på DVD-förpackningens omslag en episodguide med olika titlar för
de olika delarna. Även videofilmer kan man genom spolning relativt snabbt få en
överblick över. Båda dessa format har även vanligtvis en synopsis på fodralets baksida.
Detta kan vara lite svårare på filmrullar, men den nya tekniken verkar trots allt, i alla
fall vad gäller DVD möjliggöra bläddring, och min uppfattning är att filmer lika enkelt
som böcker går att få en uppfattning om genom att kolla på omslaget. Behovet av en
mer utförlig katalogisering av denna anledning på dessa format anser jag alltså inte vara
nödvändig.

Dessa argument som Harrison använder som de tunga argumenten för en utförligare
katalogisering av de icke-tryckta dokumenten verkar alltså enligt min mening inte
stämma helt överens med hur det idag ser ut. Kanske skulle man kunna närma sig
katalogiseringen av tryckt material då skillnaderna mellan dessa inte ter sig som så
stora. I kapitel 2 nämns att det finns olika uppfattningar om huruvida man bör föra in
katalogisering av icke-tryckta dokument i de tryckta dokumentens mall, eller inte. Det
råder inom biblioteks- och informationsvetenskapen skilda meningar om detta. Jag
anser efter vad jag har läst och tolkat att det tidigare av dessa alternativ verkar rimligt
och det som hade varit bäst, både för enkelheten att hålla sig till en
katalogiseringsgrund samt för att inte förvirra informationssökarna.

De övriga skillnader som jag tagit upp i min uppsats; Biuppslag, Form, Primärkälla,
Titel, Upplagor är egentligen enligt min uppfattning inte heller de några större problem
ute på biblioteken.

De katalogposter jag tittat på ute på biblioteken gör ingen större grej av biuppslag för
film. Man följer inte den åsikt som Graham uttrycker, att alla medverkande i en film,
både framför och bakom kameran bör nedtecknas i katalogposten, utan sätter bara med
de nödvändiga uppgifterna i katalogposten. Det blir förvisso längre än en boks
biuppslag men inte så omfattande som Graham förespråkar.

Det varierade antalet format är ofta inte heller ett stort problem för biblioteken,
specialiserade filmbibliotek kan ha alla dessa ovan nämnda format men vanliga
folkbibliotek tillhandahåller vanligtvis bara videoband, DVD och i vissa fall eventuellt
16 mm filmrullar. Då dessa format inte skiljer sig nämnvärt i frågan om form och
storlek borde inte detta skapa problem i filmhyllorna.

Primärkällan kan förvisso skapa svårigheter i och med att det finns olika ställen att
hämta uppgifter ifrån, men samtidigt sätter exempelvis KRS upp regler för var dessa
uppgifter skall hämtas från; a) filmen själv, b) förpackningen som är en del av objektet,
samt c) förpackning som inte är en del av objektet. Arbetet med detta kan vara något
mer tidskrävande än katalogisering av tryckta men klara regler finns för hur det skall gå
till.
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Titel kan innebära vissa svårigheter, kanske framförallt på amerikanska och brittiska
filmer. Valet, vilken man skall välja, om det finns två olika kan vara svår. Titlar kan
även bytas och förändras över tid. Filmen ”Citizen Kane”, har tilldelats den svenska
titeln ”En sensation”. När den visats på TV i Sverige går den under det namnet, men
när man finner den i videobutiks- eller bibliotekshyllan har den titeln ”Citizen Kane”.
Den svenska översättningen går mer och mer mot att inte översätta engelskspråkiga
filmer, eller bara göra ett tillägg i titeln, exempelvis fick filmen ”Two Weeks Notice”,
som gick upp på bio tidigare i år, i Sverige heta ”Two Weeks Notice – Kärlek på
jobbet”. Men då titeln på en film fastställs när den går upp på bio eller ges ut på video
är det inget större problem att få reda på den för filmen, i Sverige, korrekta titeln. Om
man väljer att importera en film som inte har gått upp i Sverige, på bio eller på video
finns ingen svenska titel och man får då bara använda filmens originaltitel.

Upplageproblematiken innebär inte heller det några stora problem för biblioteken, detta
då man här ofta inte köper in dubbletter av filmer. Det kan kanske förekomma att
bibliotek gör detta men i så fall tror jag inte man tar någon större notis om det är en ny
upplaga. Oftast tror jag bara detta berör filmrullar, och de som berörs mest av detta är
nog snarare specialbibliotek och arkiv.

Vissa av de texter jag använt mig av i denna uppsats är som sagt lite äldre. Vissa så
gamla att videobandet inte slagit igenom när de skrevs, dessa texter talar alltså om
filmrullar synonymt med filmer, vilket av naturliga skäl gör dom inaktuella. Tidigare
kan många av dessa ovan uppradade moment skapat stora problem för biblioteken men
idag har jag svårt att se att dessa problem skulle vara omfattande. Min uppfattning som
jag tidigare nämnt i resonemanget om material, och bläddringsbara dokumenttyper,
verkar även här stämma in bra. Som jag ser det har filmkatalogisering även på dessa
moment närmat sig katalogiseringen av de tryckta dokumenten.

Förutom Form skapas de flesta av dessa ovan nämnda moment centralt på BTJ, där det
sitter katalogiseringsexperter som är vana vid denna problematik. Bibliotek kan dock
köpa in material som inte gått via BTJ, detta borde trots allt inte skapa så stora problem
då de genom BTJ har en mall att följa, dessutom kan man om man är osäker även här
låta BTJ utföra katalogiseringen.

Det enda egentligen stora problemet, som jag ser det, och för den delen den enda stora
skillnaden mellan filmkatalogisering och katalogisering av tryckta dokument är det som
även är min uppsats fokus, nämligen upphovet.

I min uppsats har det på flera ställen i samband med detta, konstaterats att det kan vara
svårt att avgöra vem som är det huvudsakliga upphovet för en film. Detta på grund av
att det vanligtvis finns fler moment i tillverkningen av icke-tryckta dokument än i dess
tryckta dito, samt mer diffusa regler för vem som skall anses ha det övergripande
ansvaret. Film är dock vanligtvis mer utsatt för detta då det ofta är hundratals personer
inblandade i filmtillverkning. Detta resonemang kan jag stämma in i helt efter att ha satt
mig in i ämnet.

När jag nu börjar bli klar med resultatredovisningen som rör min första fråga kan jag
konstatera att jag inte anser att det finns några fundamentala skillnader mellan
katalogiseringen av tryckta och icke-tryckta dokument sånär som på upphovet.
Åtminstone inte utifrån ett folkbiblioteksperspektiv. Detta borde enligt min uppfattning
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göra det möjligt att utgå ifrån de befintliga reglerna för katalogisering av tryckta
dokument för katalogisering av film och andra icke-tryckta material.

Frågeställning nummer två som jag kommer att svara på nedan lyder: ”Skiljer sig
biblioteks- och informationsvetenskapens syn på upphov, gällande filmkatalogisering
från filmvetenskapens syn på upphov? Och i så fall, på vilket sätt?” Denna del har jag
behandlat i kapitel 3. Redovisningen kommer att innehålla sammanställningar av vad
de olika teoretikerna anser i denna fråga samt egna kommentarer och tankar rörande
deras åsikter.

Inledningsvis diskuterar jag i detta kapitel begreppet huvuduppslag. Här fastställer jag
att detta är omtvistat inom biblioteks- och informationsvetenskap. Många menar att
detta saknar betydelse i dagens datoriserade bibliotekskataloger medan andra menar att
det fortfarande behövs.

Jag anser att de är för fokuserade på den teoretiska sidan av katalogisering när de
uttrycker att detta saknar relevans idag. De som förespråkar ett fortsatt användande talar
här bland annat om ekonomiska aspekter. Jag menar istället att den viktigaste
anledningen till att huvuduppslaget skall vara kvar är av praktisk karaktär, nämligen
hylluppställningen. Om man skulle välja att inte använda huvuduppslag skulle objekten
inte ha en naturlig placering i hyllorna, placering skulle antagligen få placeras på annat
sätt än så som vi nu gör, efter ämne och titel eller författare.

Då man inte tar ut en egenskap som den främsta skulle en placering på detta sätt inte
vara möjligt, kanske skulle man fortfarande kunna placera dom efter ämne, men
ordningen skulle snarare få bli efter exempelvis inköpsordning. För att hitta det man
söker skulle man då vara tvungen att gå via katalogen för att finna inköpsnumret som
sedan skulle föra en fram till hyllan och objektet. Det finns vissa bibliotek som
använder sig av denna modell. En modell som enligt mig inte är något vidare bra,
eftersom bibliotekets ordning då förstörs och låntagaren inte kan finna någon struktur.
All sökning skulle ske genom katalogen och ”browsing” i hyllan skulle i större
samlingar vara svårt. Hur framtiden kommer att behandla huvuduppslag är svårt att sia
om. Faktum är dock att detta fortfarande trots kritik används ute på biblioteken och
fortfarande förespråkas av de stora katalogiseringsregelverken.

Huvuduppslag kan sättas på antingen titel eller upphov. Upphovet har traditionellt sett,
i västvärlden varit det vanligast förekommande huvuduppslaget. Detta går tillbaka ända
sedan slutet av 1500-talet då det formulerades av Andrew Maunsells i dennes
katalogiseringsarbete. Denna åsikt finns även i den första Anglo-American Cataloguing
Rules från 1908 och har i senare upplagor varit oförändrad.

Resterande del av kapitel 3 diskuterar upphovet utifrån både ett filmvetenskapligt och
ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv.

Jag hade när jag började med denna uppsats en klar uppfattning om att åsikterna mellan
de båda akademiska ämnena skulle skilja sig åt. Att filmvetarna skulle förespråka
regissören som en films skapare och att biblioteks- och informationsvetarna skulle anse
att film var ett verk gjort av flera skapare och således placeras på titel. Det visade sig i
min genomgång att det inte var en sådan glasklar uppdelning mellan de båda ämnen.
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Som man kan se finns det skiljda uppfattningar inom de båda akademiska disciplinerna
om hur man uppfattar upphovet inom film och hur detta bör tilldelas. Ett rakt svar på
uppsatsens andra fråga skulle då bli; nej, det finns inga direkta skillnader på synsättet
på en films upphov mellan de båda ämnena. Detta är dock inte riktigt sanningsenligt.
Man kan dock konstatera att det inom båda ämnena finns förespråkare för att anse
regissören som skaparen till en film, samt en motsatt tanke där man anser att
filmskapande är ett kollektivt arbete. Utgångspunkterna är dock något olika inom de
båda ämnena, då de utgår från olika fokus, men svaren liknande.

Inkonsekvensen av olika personer, befattningar och institutioner som uppstår vid
bedömning av vem som är huvudsakligen ansvarig för en film skapar problem vid
katalogisering och presentering av filmer på bibliotek. När jag började skriva denna
uppsats ansåg jag det vara fel att placera filmer på titel eftersom detta förringade
skaparen eller skaparna av verket.

Allteftersom arbetet med uppsatsen fortlöpt har jag dock mer och mer blivit övertygad
om att detta sätt är det rimligaste. För att skapa ett något sånär konsekvent
tillvägagångssätt för katalogisering och hylluppställning är det min uppfattning att man
alltså bör följa KRS anvisningar och placera filmer efter titel.

Det kan även fungera att placera filmer på upphovet, men detta sätt kan vara orättvist
eftersom detta oftast då placeras på regissör. Som vi kunnat se är det dock inte alltid
regissören som bör tillskrivas upphovet. Om man väljer att undersöka upphovet djupare
och analyser vem som skall vara det rätta upphovet för en produktion krävs det mycket
tid och noggrann undersökning. Detta skapar även en inkonsekvens i katalogiseringen
och i bibliotekshyllorna och en förvirring hos låntagarna då man genom detta sätt
kommer att blanda regissörer, producenter, produktionsbolag, skådespelare,
manusförfattare osv. i katalogen och i hyllorna. Eftersom man bör vara tydlig och göra
det så enkelt som möjligt för låntagarna bör man alltså enligt min uppfattning placera
filmer efter titel då detta även är det karaktäristika, gällande film, som är bäst känt hos
låntagaren.

Detta är dock inte heller problemfritt då man genom detta sätt att placera och
katalogisera inte framhåller skaparen eller skaparna vilket enligt mig kan vara något
nonchalant och förringa skaparna av dessa verk. Detta kan leda till att man kanske inte
tillkännager filmer det rätta konstnärliga erkännande som de i många fall är värda på
samma sätt som författaren av en bok. Ett exempel som jag använt tidigare i min
uppsats är filmen ”Buffalo 66” som regisserats, producerats, författats, i huvudrollen
agerats, designats och musikaliskt komponerats av Vincent Gallo. Att inte erkänna
honom som det huvudsakliga upphovet för denna film kan tyckas både nonchalant och
felaktigt.

En sak som framgår tydligt anser jag vara att man inte kan vara konsekvent på detta
område och att det alltid finns för och nackdelar med det mesta rörande katalogisering i
allmänhet och katalogisering av film i synnerhet. I början av mitt arbete med min
uppsats var jag alltså av den uppfattningen att filmer bör placeras på upphov istället för
som den nu rådande praxisen förespråkar, på titel. Mycket av min vändning i denna
åsikt har grundats i att jag anser att man bör ha låntagarnas åsikter i åtanke och att film
faktiskt bättre känns igen på titel än på upphov bland låntagarna.



45

I nästkommande del kommer jag att besvara min tredje och sista frågeställning ”Hur
manifesterar sig filmkatalogiseringen i hylluppställningen på Malmö- och Lunds
Stadsbibliotek?”. Denna frågeställning försöker jag finna svar på i kapitel 4. Här
kommer jag att diskutera två olika sätt att placera filmer, titel kontra upphov, och se hur
detta fungerar ute på två bibliotek.

Om man som Malmö Stadsbibliotek väljer att placera filmer på titel håller man inte
ihop filmer som är regisserade av samma regissör. Om man då som användare är
intresserad av exempelvis en Hitchcock-film blir man tvungen att gå igenom hela
samlingen för att få klarhet i vilka filmer som finns i samlingen av denna regissör.

Lunds Stadsbibliotek har till skillnad från Malmös dito valt att placera filmerna på
regissör. Anledningen till detta är enligt Holmberg att de filmer som de satsar på;
konstnärlig film, klassiker, festivalfilm och dylikt enligt henne mest blir kända under
regissörens namn och att filmpriserna för denna typ av filmer delas ut till regissören
snarare än till produktionsbolag, producenter eller liknande. Biblioteket ansluter sig
alltså här till auteurteorin. Hon medger att det kan anses kontroversiellt att anse
regissören vara en films upphov, men menar att detta sätt enligt dem är det bästa och
för skaparen, mest rättvisa sätt att placera sina filmer.

Då Lund har en väldigt liten samling är det svårt att veta om detta system kommer att
fungera även i framtiden. Om denna växer till samma storlek som Malmös kan man
tänka sig att låntagarna kommer att bli förvirrade av uppställningen. De menar dock på
biblioteket att låntagarna verkar vara väl insatta i regissörer.

Denna uppställning ställer även krav på inköparen, och man får helst inte gå utanför
den inköpspolicy man har, att köpa in filmer som vanligtvis är kända under sina
respektive regissörer. Då de köper in klassiker hade det inte förvånat mig om ”Borta
med vinden” snart hade funnits i deras samling och som jag nämn är den drivande
kraften bakom denna produktion snarare producenten än regissören. Filmhistorien, även
det som benämns som klassiker, är full av liknande exempel. Detta gör att Lunds
system trots allt, enligt mig, inte kan hållas konsekvent.

Båda biblioteken anser alltså att deras placering av film är tillfredsställande för
biblioteket. Detta är deras subjektiva åsikter och det är kanske inte så konstigt att de har
denna ståndpunkt. Att man i en intervju, gjord av en utomstående person, inte vill lyfta
fram kritik mot det egna systemet, verkar rimligt. Så hur bra uppställningen egentligen
fungerar på de båda biblioteken är svårt att uttala sig om.

Båda biblioteken tycker sig även ha en väl utvecklad policy för sina val att placera
filmerna som dom gör, och båda biblioteken talar om ”kvalitetsfilm”. Ett begrepp som
skulle kunna fylla en uppsats i sig. Vad skall läggas i detta ord, vad lägger de själva i
det och vad betyder det? Med utgångspunkt från deras utbud bör dom mena europeisk
film och amerikansk film utanför ”Hollywood-systemet”. Många av dessa filmer är
dock delproducerade av Hollywoodbolag och många av de filmer som benämns som
klassiker är stora Hollywoodfilmer, exempelvis ”Casablanca”. Begreppet är något
diffust och något ignorant då man genom detta försöker fastställa en norm för vad ”bra
film” är. Denna överlägsenhet framgår även av Lunds inköpspolicy där man förkastar
det övriga utbudet som samhället (TV, videobutiker osv.) tillhandahåller i filmväg.
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Gällande min tredje frågeställning har jag i kapitel 4 samt ovan gett en redovisning över
hur filmplaceringen manifesterar sig på de båda biblioteken, jag kan konstatera att båda
intervjupersonerna, menar att dom är tillfredsställda med sättet på vilket de presenterar
sina filmer. Båda verkar, enligt vad de själva uttrycker, i detta sammanhang fungera
bra. Eventuellt kan Lunds Stadsbiblioteks placering, enligt mig, bli svår att övergreppa
för användarna om samlingen växer avsevärt. Detta får framtiden utvisa.
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6. Sammanfattning

Uppsatsen behandlar ämnena katalogisering och presentation. Katalogiseringen spänner
över allt från tryckta dokument, icke-tryckta dokument till film. Fokus ligger dock på
det senaste.

Man kan uppfatta en rad skillnader mellan de olika katalogiseringsformer men även
många likheter. I min uppsats har jag försökt sammanställa dessa och presentera dem
för läsaren. Här går jag först igenom generella regler och åsikter gällande
katalogisering, för att senare jämföra dessa med de icke-tryckta dokumenttypernas
katalogisering och framförallt katalogiseringen av film. Detta avsnitt fungerar som en
uppradning och överblick över likheter, skillnader och problem. Filmkatalogisering
innebär, enligt många av de använda teoretikerna, specifika problem. Min åsikt är dock
att de skillnader som uppmärksammas inte är så stora mellan tryckta dokument och
film, vilket enligt mig borde kunna möjliggöra ett närmande mellan dessa
katalogiseringsformer, i alla fall utifrån ett folkbiblioteksperspektiv. Den enda riktigt
stora skillnaden mellan dessa katalogiseringsformer är enligt mig upphovet.

I nästkommande avsnitt fokuserar jag på denna aspekt av filmkatalogiseringen;
upphovet. Huvuduppslaget placeras vanligtvis på upphovet. För film tilldelas det dock
på titel. Anledningen till detta är att film anses vara skapat av flera personer. Här tar jag
upp olika teoretikers åsikter, gällande upphov, både från den biblioteks- och
informationsvetenskapliga disciplinen såväl som från den filmvetenskapliga. Jag
klargör att det finns skillnader i åsikter såväl inom som mellan de olika akademiska
disciplinerna, och att teoretikerna inom de båda ämnena inte är överens om vem eller
vilka som skall anses vara en films upphov. Frågeställningen som ligger till grund här
blir om man kan anse en person som huvudsakligen ansvarig för en film eller om man
skall uppfatta film skapat som ett delat upphov och således tilldela katalogposten ett
huvuduppslag på titel. Min åsikt är att rådande regler, att placera på titel, då
uppfattningarna varierar inom ämnen och en katalogisering och presentering av filmer
på upphov skulle skapa en inkonsekvent organisation, bör följas.

Efter detta kopplar jag de teoretiska tankarna och uppgifterna till en praktisk verklighet
på två svenska folkbibliotek. Detta avsnitt grundar sig på intervjuer gjorda med de för
film ansvariga på de båda biblioteken. Avsnittet fokuserar på presentation men i och
med att katalogiseringen blir normsättande för denna kommer även katalogiseringen in
i resonemanget. Biblioteken tillämpar två olika sätt att presentera film, det ena har valt
att presentera efter titel medan det andra har valt att frångå KRS anvisningar och
presentera efter upphov. Intervjupersonerna anser att deras olika system fungerar bra på
de båda biblioteken, ett svar som får anses vara ganska väntat. Lunds ringa utbud gör
dock, enligt min uppfattning, att man kan ställa sig något skeptisk till om detta sätt att
placera även fungerar i en stor samling.
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