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subject retrieval. Problems regarding subject indexing in general, and 
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uniqueness of fiction film and film genres.  
 
Four types of subject aspects are discussed: form and genre, fictitious 
characters, setting, and general topics. Several guidelines, form- and 
genre lists, and subject headings lists are examined and treated as 
potential indexing tools. The paper also contains an empirical study of 
how Bibliotekstjänst, Svenska Filminstitutet and Statens Ljud- och 
Bildarkiv handle subject access to fiction film.   
 
Svenska Filminstitutet’s list of genres for printed material and Kungliga 
Biblioteket’s list of subject headings, Svenska ämnesord, are considered 
as useful tools for subject indexing of fiction film in certain Swedish 
contexts.  
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1. Inledning 
 
Cinema is an improvement on life. 

~ François Truffaut (Walker 1993, s. 162). 
 
Efter att båda ha studerat filmvetenskap kändes det naturligt och inspirerande att på något 
sätt integrera detta med biblioteks- och informationsvetenskap. Att film är något vi är mer 
än lovligt intresserade av behöver kanske inte påpekas. ”Film är livet”, som en kamrat 
uttryckt det. För oss är film i första hand ett emotionellt medium, en kulturform som 
berör, jämte musik i kanske ännu högre grad än andra kulturformer – i alla fall på ett mer 
direkt vis. Troligtvis är detta den avgörande anledningen till filmens genomslagskraft i 
vårt samhälle; alla ser filmer, alla pratar om dem.  
 
1.1 Problemformulering 
 
En fråga som vi tidigt ställde oss var hur möjligheterna att söka efter spelfilmer på svenska 
folkbibliotek ser ut. Inledningsvis undersöktes därför möjligheterna att söka efter 
spelfilmer genom ämne i fem publika bibliotekskataloger. Denna undersökning redovisas 
mer detaljerat i kapitel 5.1. Undersökningen antydde att någon större konsekvens för 
ämnesindexering av spelfilm mellan bibliotek som katalogiserar sitt bestånd själva inte 
finns. Det kunde också konstateras att ämnesingångar till filmer var få eller obefintliga i 
de utvalda bibliotekskatalogerna, något som kan tyckas märkligt i en tid då allt ska vara 
sökbart och åtkomligt för alla och envar. Behovet av att söka efter film genom ämne 
kommer rimligtvis att öka i takt med att folkbibliotekens och andra institutioners 
filmbestånd växer. Det fanns heller inte så många genrebeteckningar att välja mellan i de 
undersökta bibliotekskatalogerna; Bibliotekstjänsts nuvarande genrelista består av 18 
kategorier. 
       
Liksom då man söker efter skönlitteratur om ett visst ämne eller inom vissa kategorier, är 
man i princip beroende av att ve ta upphov (regissör), medverkande (skådespelare m m.) 
och/eller titel för att kunna finna filmen. Vi bestämde oss för att fördjupa oss i hur man 
kan göra spelfilmer åtkomliga genom ämnesingångar.  
 
Att en person har ett behov av att söka efter spelfilm genom ämne är knappast otänkbart, 
exempelvis: 
 
• En medelålders man är intresserad av samurajkulturen och vill se hur denna gestaltats i 

spelfilm.  
• En ung kvinna studerar genusperspektiv på högskolan och vill se hur bilden av 

hemmafruar tagit sig uttryck i spelfilm över tid. 
• En liten pojke har sett en film för några år sedan och vill se om den. Han kommer inte 

ihåg titel eller någon skådespelare, men kan beskriva vad den handlar om. 
 
Framför allt inom den akademiska världen kan ämnesingångar till fiktionära verk såsom 
spelfilm fylla en relevant funktion. Om man vill studera t ex. hur en kultur eller specifik 
företeelse skildrats på film är titeln oftast otillräcklig och en ämnesingång måste 
tillkomma.   
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man rent praktiskt kan gå tillväga vid 
ämnesindexering av spelfilm, dvs. hur man kan göra spelfilm sökbart genom ämne. Den 
huvudsakliga empirin består av projekt och forskning kring detta - vilka konkreta metoder 
som har föreslagits, vilka för- och nackdelarna de har, samt vad det finns för eventuella 
likheter och skillnader mellan dem.  
      
För att få fokus på diskussionen utgår vi från något vi i uppsatsen kallar en svensk kontext, 
vilket i praktiken innebär folkbibliotek och filminstitutioner såsom Svenska Filminstitutet 
och Statens Ljud- och Bildarkiv. I uppsatsen förutsätter vi att det anses meningsfullt och 
realistiskt med ämnesindexering av spelfilm i en svensk kontext; det är inte uppsatsens 
syfte att ifrågasätta dess giltighet. Våra syften kan sammanfattas i följande frågeställning: 
 
• Hur kan spelfilm ämnesindexeras? 
 
Denna övergripande fråga täcker in och återkommer i de olika delar uppsatsen behandlar:  
 
• vad som är unikt med spelfilm; 
• praktiska problem och aspekter att beakta vid ämnesindexering av spelfilm; 
• vilka angreppssätt och indexeringsverktyg - riktlinjer, genreförteckningar, 

ämnesordslistor etc. - som förekommer och är lämpliga att använda vid 
ämnesindexering av spelfilm; 

• hur man förhåller sig till ämnesindexering av spelfilm vid Bibliotekstjänst, Svenska 
Filminstitutet och Statens Ljud- och Bildarkiv. 

 
1.3 Avgränsningar 
 
Uppsatsen behandlar enbart manuell ämnesindexering av spelfilm. Jämte den traditionellt 
intellektuella och manuella indexeringen av rörliga bilder ställs den automatiska, som 
baserar återvinningen utifrån bilders struktur, såsom färg och form. För icke-tryckt 
material är automatisk indexering en relativ ny möjlighet, men den intellektuella 
indexeringen anses generellt fortfarande överlägsen (Hertzum 2003, s. 169 ff.). Att avgöra 
en films ämne och tema är en individuell och subjektiv process, som kräver en 
intellektuell tolkning.  
 
En annan aspekt som visserligen är av intresse, men som vi av tids- och platsbrist inte 
berör nämnvärt är varför ämnesindexering av spelfilm generellt inte prioriteras i en svensk 
kontext. Här kan det finnas flera potentiella förklaringar, t ex. att det inte finns något 
behov eller efterfrågan, att man tycker att det är för tidsödande och (därigenom) kostsamt, 
eller att det saknas etablerade metoder och modeller för detta. Fortfarande är 
filmbestånden relativt små på framför allt folkbibliotek, men behovet ökar i takt med att 
samlingarna expanderar. Därför har vi ej heller studerat hur användare söker efter film, 
eller om det från deras håll finns ett behov av ämnesingångar. 
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1.4 Förkortningar 
 
Ett antal förkortningar används frekvent i uppsatsen: 
 
BTJ:   Bibliotekstjänst 
Guidelines:  Guidelines on subject access to individual works of fiction, drama, etc.  
IMDB:  Internet Movie Database 
LCSH:   Library of Congress Subject Headings  
MIGFG  Moving Image Genre-Form Guide 
MIM:  Moving Image Materials: genre terms       
SFI:   Svenska Filminstitutet 
SLBA:   Statens Ljud- och Bildarkiv 
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2. Metod  

 
I detta kapitel beskrivs och motiveras vår arbetsprocess: hur vi arbetat rent konkret, empiri 
och material vi utgått ifrån och varför, samt logiska argument till uppsatsens röda tråd - 
hela tiden med frågeställningarna som utgångspunkt.  
 
För att få en inledande förståelse för hur man arbetar med ämnesindexering av spelfilm i 
svenska kontexter undersöktes hur man kan söka spelfilm genom ämne i fem 
folkbibliotekskataloger. Dessa valdes ut selektivt i den mån att de representerar både 
bibliotek som importerar sina katalogposter från Bibliotekstjänst (BTJ), och de som väljer 
att katalogisera själva. Att bara granska bibliotek med katalogposter från BTJ hade varit 
tämligen meningslöst, då dessa är i princip identiska. Vi hade inga förkunskaper om 
filmutbud och hur katalogposterna ser ut på dessa bibliotek, med undantag från Kalmar 
Stadsbibliotek där Ulrica arbetat. Att t ex. Lund Stadsbibliotek visade sig ha en lokal, 
kompletterande ämnesindexering var alltså inte något som var känt för oss på förhand. Ett 
tjugotal filmer valdes ut, som enligt vår erfarenhet ofta förekommer på bibliotek. I 
slutändan inkluderades de tolv som fanns med i flest kataloger. I dessa katalogposter 
intresserade vi oss framför allt för ämnesordskategorin, eller andra kategorier som kan 
säga något om filmens ämne. Dessutom ställde vi några kortare faktabaserade frågor via 
mail till katalogiseringsansvariga på berörda bibliotek, rörande filmutbud och allmänna 
reflektioner kring ämnesindexering av spelfilm. Eftersom folkbiblioteken först och främst 
är uppsatsens tänkta intressenter, inte dess studieobjekt, kan denna kortare undersökning 
ses som en form av pilotstudie som gav oss inspiration och motiv för det fortsatta arbetet. 
Resultatet redovisas i kapitel 5.1.  
 
Efter denna inledande studien såg vi två alternativ för det fortsatta arbetet. Antingen kunde 
vi utgå ifrån ett mer användarorienterat perspektiv, eller fördjupa oss i det praktiska 
arbetet bakom (ämnes-) indexering av spelfilm. Här valde vi det senare alternativet och 
riktade in oss på institutioner med mer specifik inriktning på film, som rimligtvis borde ha 
reflekterat över frågan.  

 
Telefonintervjuer genomfördes därför med företrädare för katalogerna på två större, 
svenska filminstitutioner: Rolf Lindfors vid Svenska Filminstitutet, och Olle Johansson 
vid Statens Ljud- och Bildarkiv. I samband med studiebesök intervjuade vi även Bengt  
Erlandsson, filmkatalogisatör vid BTJ, en organisation som har anknytning till både film 
och bibliotek. Telefonintervjuerna tog ungefär 45 minuter, på BTJ ca två timmar. I 
samband med dessa studerade vi respektive institutioners publika kataloger, som finns 
tillgängliga via Internet. Här genomförde vi ett flertal testsökningar, för att se på vilket vis 
ämnesaspekten är representerad i katalogposterna (om alls), samt efterföljande 
ämnessökningar för att kontrollera att de verkligen fungerar som sökingångar i praktiken. I 
uppsatsen återfinns tre exempel på katalogposter från respektive institution. Dessa är i 
huvudsak slumpvis utvalda, men The Truman Show (1998) inkluderades för att visa på hur 
BTJ ibland lägger in en sammanfattning i katalogposten.  BTJ:s katalogposter hämtades 
från stadsbiblioteken i Kalmar och Lund publika kataloger. 
 
Eftersom filmposterna i institutionernas respektive katalog visar rent konkret hur de i 
dagsläget hanterar ämnesindexering av spelfilm, vilket även inkluderar tilldelning av 
genrer, var den huvudsakliga intentionen med intervjuerna att redogöra för bakomliggande 
orsaker till varför det ser ut som det gör. Intervjufrågorna var utformade så att de skulle 
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kunna öppna för längre utläggningar och reflektioner kring detta. En jämförande 
diskussion avslutar kapitlet, där även pilotstudien berörs. Intervjuerna och undersökningen 
av ämnesingångar i respektive institutions katalog utgör vår metod för att besvara 
delfrågan hur man förhåller sig till ämnesindexering av spelfilm på Bibliotekstjänst, 
Svenska Filminstitutet och Statens Ljud- och Bildarkiv.  
 
Teorikapitlet omfattar två delar, som berör delfråga ett och två. Delfråga ett, vad som är 
unikt med spelfilm, behandlas i kapitel tre ur ett filmvetenskapligt perspektiv, för att i 
uppsatsens senare delar kunna integreras i en indexeringskontext. Det är här vår ansats att 
peka på utmärkande drag hos spelfilmen, vad som skiljer den från andra kulturformer -  
vilket i slutändan även påverkar ämnesindexeringen. Material vi utgått ifrån här är 
filmvetenskaplig litteratur som tar upp filmens väsen och filmgenrers natur. Denna text 
fortsätter sedan i logisk ordning med teorier och forskning kring delfråga två, praktiska 
problem och aspekter att beakta vid ämnesindexering av spelfilm.  
 
En teoretisk förförståelse om vad ämnesindexering är och den problematik som finns, 
framför allt då det handlar om fiktion och spelfilm - liksom förkunskaper om vad som 
utmärker filmen som kulturform och filmgenrers natur - krävs för att kunna diskutera de 
konkreta angreppssätt och indexeringsverktyg som uppsatsens senare delar fokuserar på. 
Kapitlet om ämnesindexering utgår framför allt från de tre teoretikerna Birger Hjørland, F. 
Wilfrid Lancaster och Derek W. Langridge. Det finns mängder av publicerad 
indexeringsteori, men dessa tre är erkända inom området och även intressanta då de 
representerar tre olika synsätt på kunskapsorganisation. Även teorier kring hur man 
ämnesanalyserar bilder diskuteras, och Panofsky-Shatford-matrisen anges som ett 
potentiellt indexeringsverktyg även för spelfilm. 
 
Den fjärde delfrågan, vilka angreppssätt och indexeringsverktyg - riktlinjer, 
genreförteckningar, ämnesordslistor etc. -  som förekommer och är lämpliga att använda 
vid ämnesindexering av spelfilm, presenteras i kapitel fyra och kritiseras i kapitel sex. 
Kapitel fyra är indelat efter de fyra rubriker som riktlinjerna Guidelines on subject access 
to individual works of fiction, drama, etc. identifierar, nämligen form och genre, fiktiva 
karaktärer, sättning (tid och plats), och allmänna ämnesord (topics). Eftersom det 
betydande arbetet kring ämnesindexering av spelfilm inte pågår i Sverige, baserades vårt 
studiematerial huvudsakligen på internationell forskning för att få en bild av vad som 
pågår inom detta område. Framför allt Library of Congress (LC) i USA har utarbetat flera 
form- och genreförteckningar för filmmaterial, liksom riktlinjer för hur det kan 
ämnesindexeras. De fyra specifika form- och genreförteckningarna som uppsatsen 
presenterar och kritiskt granskar är Moving Image Materials: genre terms (MIM), Moving 
Image Genre-Form Guide (MIGFG), samt de som återfinns i riktlinjerna Guidelines on 
subject access to individual works of fiction, drama, etc., och i ämnesordslistan Library of 
Congress Subject Headings (LCSH).  
 
Dock pågår det även liknande projekt i Sverige. Vi såg närmare på Kungliga Bibliotekets 
databas Svenska ämnesord, en webbaserad ämnesordslista som på senare tid även har 
börjat anpassas för filmmaterial. Vi hade mailkontakt med Ingrid Berg vid Kungliga 
Biblioteket och BUS för att få en viss inblick i arbetet med databasen. Även Svensk 
Biblioteksförenings ämnesordslistor för skönlitteratur granskades, ett projekt som ännu 
inte är publicerat men som visar på ett möjligt angreppssätt vid indexering av fiktionära 
verk, till vilket spelfilmen hör. Det empiriska materialet i kapitel fyra ligger till grund för 
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en diskussion kring hur man rent praktiskt skulle kunna gå tillväga vid ämnesindexering 
av spelfilm. 
 
I slutdiskussionen problematiserades och analyserades teori och empiri mer ingående för 
att söka svar på hur ämnesindexering av spelfilm lämpligen kan gå till. Diskussionen 
fördes med en svensk kontext som utgångspunkt. Vi återanknyter till samtliga delfrågor, 
men en stor del av slutdiskussionen består av form- och genrediskussion, som även 
innehåller en jämförelse och bedömning av de fyra form- och genreförteckningarna. För 
att visa på hur ämnesindexering av spelfilm skulle kunna se ut i praktiken valde vi ut fem 
filmer ifrån LIBRIS webbsök och tillförde posterna ämnesord enligt vårt förslag. 
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3. Teori 
 
3.1 Spelfilmens särart 

Spelfilm är enligt Nationalencyklopedin ”[f]ilm baserad på ett manuskript med detaljerade 
scenanvisningar och förberedd dialog. Rollerna gestaltas vanligen av skådespelare och 
inspelningen sker scen för scen under kontrollerade former. Motsatsen är dokumentärfilm” 
(1995, s. 121). I detta kapitel förs en diskussion om vad som utmärker spelfilmen, och vad 
som skiljer den från andra kulturformer. Då man ämnesindexerar spelfilm är det viktigt att 
ha en förståelse för att det är en konstart med unika kvalitéer, som inte bör underordnas 
andra former av kultur. Vissa genrer, t ex. blaxploitation och film noir, används 
uteslutande i filmsammanhang.     
 
En åsikt som framförs mer eller mindre onyanserat med jämna mellanrum är att TV och 
film, passiviserar oss och är skadliga för vår (framför allt barns) utveckling – till skillnad 
från boken. Det var, och är i viss mån fortfarande, populärt att förklara våldsdåd med att 
gärningsmannen inspirerats av film. Den allmänna skepsisen till videokulturen i början av 
1980-talet påverkade oundvikligen även spelfilmens status negativt.  
      
Den infekterade debatten om huruvida film kan vara skadligt ska vi lämna därhän. Idén att 
film är passiviserande är dock orimlig. Ja, faktiskt: film kan inte vara passiviserande; våra 
känslo- och förnuftsmässiga reaktioner då vi ser på film gör oss högst aktiva. Vi gör 
ständigt reflektioner, tar ställning och funderar hur vi själva skulle ha reagerat i vissa 
situationer. Bara det faktum att vi ser och förstår en handling motsäger denna 
passivitetsteori.   
 
Vad är det då som kännetecknar filmens natur? Under 1920-talet formulerade de ryska 
formalisterna avgörande teorier om filmkonstens väsen. De hävdade att utmärkande för 
filmen, i förhållande till andra konstarter, är det montage som upphäver 
”filmverklighetens” bundenhet till den normala världens kontinuitet (Sjögren 1977, s. 15 
f.). En följd av två filmbilder är inte lika med summan av de två bilderna utan en 
komplicerad betydelseenhet av högre nivå. Filmen är långt ifrån någon ogenomtänkt kopia 
av verkligheten, utan ett aktivt återskapande av den, där likheter och olikheter förenas till 
en enhetlig, spänningsfylld och ibland dramatisk process, som i bästa fall kan ge oss 
kunskap om verkligheten (Lotman 1977, s. 37).  
 
Denna illusion av verklighet är ett utmärkande drag för filmen som skiljer den från andra 
kulturformer. Hur fantastiskt det vi ser på filmduken än är, så blir vi ändå ögonvittnen till 
det. Samtidigt som man inser det overkliga, kan man ändå emotionellt förhålla sig till det 
som till en verklig händelse (Lotman 1977, s. 45). Den förnimmelse av trovärdighet som 
återfinns i filmen är ouppnåelig för andra konstarter och kan bara jämföras med riktiga 
verklighetsintryck. Ögat uppfattas som mer trovärdigt än ordet. Men detta trumfkort kan 
också vara en besvärande akilleshäl: eftersom all konst måste förmedla någon form av 
betydelsebärande element, är filmen visserligen ett lockande material att använda sig av, 
men på samma gång en kulturform vars fördelar innebär problem som måste övervinnas. 
Den svåra balansgången består alltså i att konsten kräver en tvåfaldig upplevelse, där vi 
samtidigt ska glömma att det vi betraktar är ett påfund och ha detta i minnet. Konsten, och 
i synnerhet filmen, är med andra ord en dialektiskt motsägelsefull företeelse som dels 
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sammansmälter med verkligheten, dels uppvisar sin specifika natur som kultur (Lotman 
1977, s. 50 ff.). 
 
Till skillnad från t ex. teatern tillåter de tekniska förutsättningarna filmmakaren att exakt 
reproducera vardagliga gester och vardagligt beteende, liksom att fritt leka med tid, rum 
och specialeffekter. Dessa fantastiska möjligheter blev också tidigt något man kunde välja 
att avstå ifrån, för att istället sträva efter att så okonventionellt som möjligt bara stilla 
”iaktta” en historia - t ex. gjorde de italienska neorealisterna på 1950-talet detta till ett 
konstnärligt ställningstagande. 
 
Pragstrukturalisterna under 1930- och 1940-talen menade att formalisterna och andra 
teoretiska föregångare inte tillräckligt beaktade att film, liksom övrig konst, alltid ingår i 
en kommunikationsprocess och därför har betydelse för någon. Fokus sattes nu på en 
historisk-social dimension med mottagaren i centrum; ett verks mening förutsattes inte 
längre given, utan något som bestäms i samspelet mellan text (film) och mottagare. 
Innebörden konkretiseras i mottagarens medvetande som ett estetiskt objekt. Därför ändras 
också ett verks betydelse, dess innehåll, med olika mottagare, kulturer, sociala villkor etc. 
Ja, inte ens den individuella faktorn är konstant, då man ju inte kan se samma film två 
gånger. Enligt pragstrukturalisterna är ett estetiskt värde inte något givet universellt eller 
något konstant, då paradigmskiften ständigt sker; avvikelser från normen blir så 
småningom accepterade eller till och med uppskattade och inordnas i ett nytt 
normkomplex. Också de grövsta brott mot den existerande estetiska normkanonen blir 
efterhand konventionella grepp och förlorar sin karaktär av brott (Sjögren 1977, s. 20 f.). 
För dagens biopublik kan det låta märkvärdigt att färgfilm till en början ansågs vara på 
något vis mindre trovärdig, färglagd, då den bröt mot traditionen, det naturliga svartvita 
fotot (Lotman 1977, s. 56). 
 
Detta ”mottagarens engagemang” är en av filmens viktigaste kvalitéer. Barry Keith Grant 
menar till och med att denna aspekt är mer intensiv i filmen än i andra kulturformer. 
Medan man ser en film kan man både intala sig själv med att ”det bara är film”, samtidigt 
som den kan ge rent fysiska, okontrollerbara effekter, t ex. svettningar och illamående. 
Grant nämner Alfred Hitchcock, Claude Chabrol och François Truffaut som exempel på 
regissörer som medvetet bygger upp sina filmer så att publikens emotionella inlevelse sätts 
i första rummet, medan mer intellektuellt och politiskt inriktade filmmakare som Sergei 
Eisenstein, Jean-Luc Godard och Rainer Werner Fassbinder tvingar åskådaren att 
filosofera över själva filmupplevelsens inneboende ideologiska aspekter (1986, s. 114 f.).  
 
3.1.1 Filmvetenskaplig genreteori 
 

En filmgenre är en grupp filmer med snarlika motiv, teman, rollkaraktärer och berättarmönster. Till de 
mest lättigenkännliga och populära genrerna i västerländsk filmkultur har traditionellt hört 
västernfilmen, gangsterfilmen, krigsfilmen, detektivfilmen och skräckfilmen, alla grundlagda under 
stumfilmstiden och föremål för tematiska och stilistiska förändringar som speglat den omgivande 
populärkulturens och publiksma kens utveckling. […] Genrernas oskrivna regler har inte hindrat 
kreativa regissörer från att ingjuta en personlig, vision i sina filmer. Inom filmteorin har genrestudier 
varit en viktig kritisk metod i analyser av hollywoodfilmen (Aghed 1992, s. 396). 
 

Den vanligaste och teoretiskt mest utvecklade delen av ämnesindexering av spelfilm är att 
bestämma i vilken genre en film hör hemma. Idag är många genrebeteckningar så 
vedertagna och informationsbärande att det ofta kan bli svårt att tillfredsställande beskriva 
en film utan att säga något om dess genretillhörighet. Genrer är helt enkelt en elementär 



 13 

vägledning för biopubliken, en slags lätt igenkännlig konsumentupplysning som också gör 
det möjligt att orientera sig i en samling filmer. Dessutom täcker genrer in aspekter hos 
filmer som inte riktigt kan uttryckas på något annat sätt. 
 
Bakom denna definiering finns en uppsjö av genreteorier, som hjälper oss att förstå 
spelfilm på ett djupare plan. För indexeringsarbetet är genrer i första hand ett tacksamt 
verktyg för att så effektivt som möjligt hjälpa användare att finna de filmer de letar efter. 
Men om man aktivt ska genrebestämma en film i ett professionellt sammanhang, som 
indexering för bibliotek eller filmarkiv, bör man vara i alla fall hjälpligt insatt i genrens 
natur och den problematik som finns: vad är en genre? vilka filmer är genrefilmer?  
 
Ordet genre kan härledas från genus i det latinska språket, som betyder ”’härkomst’, 
’släkt’, ’stam’, ’kön’, ’art’, ’slag’” (Nationalencyklopedin 1992, s. 403). Begreppet 
användes tidigt inom naturvetenskapen, sedermera även för att beskriva olika kulturstilar. 
Flera framstående kulturforskare har försökt upprätta teoretiska genrer. Enligt Alastair 
Fowler låter detta sig inte göras, eftersom genrer i praktiken utgör konventioner för 
produktion och förståelse av texter, snarare än statiska, vetenskapliga begrepp. Genrer 
förändras ständigt i sin historiska utveckling. Några försvinner, andra tillkommer. Somliga 
har helt ändrat form och innehåll med tiden. Nya varianter av en genre tillkommer hela 
tiden, och förändrar dess ursprungliga innebörd. Därför kan genrer endast beskrivas, inte 
absolut definieras (Fowler 1997, s. 264 ff.).  
 
Att säga att en film är en västern är att säga att den delar odefinierbara ”X” med andra 
filmer vi kallar västern (Tudor 1986, s. 3). Det räcker dock inte med att nöja sig med 
denna formulering, för om vi vill komma fram till vad som definierar en västern, måste vi 
titta på en viss typ av filmer. Men hur vet vi vilka filmer vi ska se? Här uppstår som synes 
kortslutning. Och om vi inte har sett alla västernfilmer som gjorts (eller, för att vara retligt 
logisk, alla västernfilmer som potentiellt kommer göras), kan det heller egentligen inte 
formuleras några generaliseringar som håller (Buscome 1986, s. 13 ff.). Ändå är de flesta 
överens om genrers värde. Återigen: en meningsfull genrestudie bör vara enbart 
deskriptiv. 
 
Genrefilmer definieras av Grant något förenklat som spelfilmer som genom repetition och 
variation berättar välbekanta historier med välbekanta karaktärer i välbekanta situationer. 
De uppmuntrar särskilda förväntningar och utlovar upplevelser liknande de man haft från 
tidigare filmer inom samma genre. Rent konkret består genrefilmer antingen av en särskild 
och ständigt återkommande typ av tematik och narration (innehåll), eller en gemensam 
uttalad intention vad gäller publikreaktioner, t ex skräckfilmer och komedier (Tudor 1986, 
s 4). Dessa ständigt upprepande formler karakteriseras av att de är effektiva berättelser 
kring en huvudkonflikt, som kan omformuleras till en fråga: ”ska han vinna hennes 
hjärta?”, ”ska han lyckas fånga tjuven?” etc. Dessa konflikter strävar (åtminstone) en 
handlingskraftig protagonist efter att lösa – och i slutändan blir det i princip alltid så 
också, på ett eller annat sätt (Williams 1995, s. 141). 
      
Framför allt filmbranschen i USA har präglats av ett genretänkande, där Hollywoods 
studior tidigt utvecklades till en kommersiell industri baserad på massproduktion (Grant 
1986, s. xi). Flera amerikanska skådespelare, regissörer och producenter förknippas starkt 
med särskilda genrer, t ex. Arnold Schwarzenegger och actionfilm, eller Mel Brooks och 
komedi. Genrefilm existerar förvisso i hela världen idag, men traditionen och inverkan på 
samhället har varit och är fortfarande mest kraftfull inom den amerikanska filmen.  
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Om vi återanknyter till pragstrukturalisternas teorier om att filmen ingår i en 
kommunikationsprocess där ”mening” skapas först i mottagarens medvetande, och 
beroende på tid och rum skiftar i betydelse, kan vi konstatera att detta även är fallet med 
genrer: ”Genre is what we collectively believes it to be” (Tudor 1986, s. 7). Vårt mål då vi 
bestämmer ett verks genre är alltid att förstå dess mening. Genreteori handlar 
huvudsakligen om tolkning (Fowler 1997, s. 255). Eftersom en tolkning inte kan vara rätt 
eller fel – i så fall skulle det inte längre vara en tolkning – kan inte heller någon sägas sitta 
inne med ”det rätta svaret”. Däremot kan en tolkning vara bra eller dålig, beroende på hur 
logisk argumentationen är.  
 
Det som förbinder verk inom en genre är traditionen - hur tidigare verk påverkar, influerar 
och imiteras av efterföljande. Variationerna är stora mellan verk inom samma genre både 
från en viss tidpunkt, som under olika tidsperioder. Dessa variationer, liksom de likheter 
som finns, är inte alltid uppenbara eller medvetna. Fowler anser att det vore märkligt om 
inte genrer till viss del arbetade omedvetet, liksom språket och litteraturen (1997, s. 261).       
 
De förväntningar och hypoteser om ett händelseförlopp som en biopublik har är något 
starkt utmärkande för filmgenrer. Steve Neale använder ordet verisimilitude, vilket betyder    
ungefär sannolikhet, för att beskriva detta fenomen. Graden av sannolikhet varierar mellan 
olika genrer. Att någon spontant börja dansa och sjunga har en hög sannolikhet inom 
musikalen, och därför finner vi det också på något vis mer trovärdigt än om samma sak 
hade skett i en deckare eller krigsfilm (Neale 1995, s. 160). Då man som åskådare träder in 
i genrefilmers fiktionsvärldar bör man acceptera vissa förutsättningar, som att science 
fiction är ”overkligt”, att slapstick är överdrivet, eller att man plötsligt brister ut i sång och 
dans i musikaler. En viss genrekompetens är därför nödvändigt. I vissa fall, t ex. parodi 
och ironi, måste en publik ha vissa förkunskaper för att kunna uppskatta verken till fullo. 
Ofta är inte heller denna genrekompetens tillräckligt - även hur åskådaren lyckas relatera 
tidigare egna erfarenheter till det som utspelas på vita duken kan förstärka en 
filmupplevelse, t ex. då man skrattar åt en pikant situation man själv befunnit sig i. 
 
Man kan se på filmgenrer utifrån flera olika perspektiv: utifrån filmindustrin och 
marknaden, utifrån dess estetiska tradition, eller utifrån en historisk-social dimension som 
i viss mån kan hjälpa oss att ”förstå” oss själva och vårt samhälle (Neale 2002, s. 2). Det 
är framför allt den sistnämnda som varit av intresse för teoretiker. ”Utan någon historisk 
förankring tenderar genrediskussionen att bli helt meningslös”, fastslår Fowler (1997, s. 
266). Filmerna existerar inte i ett vakuum - vid en meningsfull analys måste de sättas in i 
en kontext: en kultur, ett samhälle, ett normsystem, en tidsanda etc. Genrefilm fastslås ofta 
vara en modern form av myter, där problemen i vår nutida kultur konfronteras och - i de 
flesta fallen - löses av idealistiska självbilder (Schatz 1986, s. 97 ff.). Det är allmänt känt 
att musikalerna under 1930-talets Depression ”förklarats” som eskapistiska fantasier, att 
film noir under 1940-talet uttryckte den allmänna förvirring och vilsenhet som rådde under 
andra världskriget, och att de många science fiction-filmerna under 1950-talet 
konkretiserade folks rädsla för kalla kriget och atombomben (Grant 1986, s. 116 f.). 
 
Flera texter om denna historisk-sociala dimension har även skrivits utifrån ett tydligt 
ideologiskt perspektiv. Judith Hess Wright skriver att vi bara kan förstå genrefilmer 
genom att undersöka vad de gör med oss; att dessa kom till och blev så populära beror på 
att de temporärt lättar på de rädslor vi bär inom oss på grund av sociala och politiska 
konflikter. Genrefilmer producerar tillfredsställande snarare än vilja att handla, rädsla 
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snarare än revolt; det är det i maktelitens intresse att bibehålla ett status quo, menar Wright 
(1986, s. 41). Kanske håller regissören Roy Andersson med om denna kritik - hans 
uttalade vision med sitt filmskapande är att publiken inte får lämna biosalongen försonad.     
 
Rick Altman menar att genrefilmer relaterar till dess genretillhörighet på olika vis och i 
olika utsträckning, att filmer har olika grad av genericitet (1986, s. 33). Dessutom är det 
så, att det är ytterst sällsynt med filmer som endast kan sorteras in under en genre. 
Genericitet uppstår genom upprepningar av särskilda syntaktiska strategier. Musiken, för 
att ta ett belysande exempel på en tydlig syntaktisk strategi som fyller en direkt avgörande 
funktion i flera genrer, skiljer sig mycket åt mellan t ex. thrillers, komedier och romantiska 
filmer. De genrer som visats sig vara mest varaktiga är de som etablerat den tydligaste 
syntaxen, som västern och musikalen (Altman 1986, s. 38).  
 
Genrer hade en lång tradition inom litteraturvetenskapen och teatern innan filmens 
tillkomst. Idén att det finns olika typer av kultur, med olika tekniker och ämnen, kan man 
spåra ända bak till Aristoteles (Buscome 1986, s. 11). De grekiska dramerna var, precis 
som dagens genrefilmer, imitationer av tidigare fiktion. Den stora inspirationskällan för 
genrefilmer är inte det verkliga livet utan andra filmer (Sobchack 1986, s. 104). Visst finns 
det alltid ett ursprung, ett original, men dessa kan så gott som alltid spåras till andra 
former av konst och underhållning: melodrama kom från teater, via litteraturen, och 
utvecklades även till flera andra filmgenrer. Komedin influerades av vaudeville, cirkus, 
burlesque, seriestrippar, teater m.m. Musikalen togs direkt från Broadway. 
Snabbproducerad pocketlitteratur med låga konstnärliga ambitioner (t ex. pulp-magasin) 
gav västern, deckare, thriller, science fiction, skräck, romance och krigsfilm (Neale 1995, 
s. 175). Även om flera genrebegrepp etablerades tidigt i filmhistorien var det först på 
1960-talet som de teoretiserades på allvar.  
 
Om genrer tidigare användes framför allt inom finkulturen är situationen snarare det 
omvända idag. Nu är det populärkulturen som är generisk, mycket beroende på 
marknadens krav på att hitta rätt målgrupp för produkterna och det faktum att man gärna 
upprepar en (kommersiellt) framgångsrik formel. Skapare av konstfilm, å andra sidan, 
stoltserar ibland med att de inte jobbar utifrån genretänkande, då de vill framstå som 
konstnärligt originella och obundna (Neale 1995, s. 177). Ändå gör man det väl lätt för sig 
om man definierar genrefilmen och konstfilmen som motsatser. Även filmer som är tunga 
och svåra kan utgöra en genre - om det är just det publiken förväntar sig. Många 
konstnärer har behövt genreformer för att kunna skapa mästerverk. William Shakespeare 
är ett uppenbart exempel (Kaminsky 1974, s. 5), och Ingmar Bergman gjorde flera 
renodlade komedier. Beteckningen genrefilm i sig behöver alltså inte betyda att det inte 
handlar om konst - såväl förverkligande av genren som brott mot de förväntningar som 
sammanhänger med den skapar möjligheter till otaliga konstnärliga betydelser (Lotman 
1973, s. 149 f.).  
 
3.2 Ämnesindexering  
 
När man indexerar strävar man efter att välja ut lämpliga aspekter av ett dokument som 
kan representera det. Dessa läggs in i katalogposter i någon form av databas, elektronisk 
eller tryckt, för att där bli sökbara för användare. En vanligt förekommande del av denna 
process är att på något vis beskriva vad ett dokument handlar om, dvs. göra en 
ämnesbeskrivning. Man talar då om ämnesindexering. Derek W. Langridge hävdar att 
detta är den viktigaste aktiviteten inom biblioteks- och informationsvetenskap, och därför 
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borde vara ”the chief study of all classifiers and indexers” (1989, s. 1). Birger Hjørland 
håller med: ”[o]ne of the most central topics in information science seems to be subject 
access points in electronic databases” (1997, s. 55). 
      
Indexeringsteorin kan i praktiken delas upp i två relaterade kategorier. Den första är mer 
inriktad på hur man praktiskt kan göra information tillgänglig, och inkluderar bibliografisk 
klassifikation och kons truering av index. Den andra studerar the nature of knowledge och 
hur den tar sig uttryck i dokument. De två delarna hänger ihop: kunskapen måste avkodas 
för att sedan göras tillgänglig.  
 
Vid ämnesindexering väljer man ut ett antal termer som ska representera vad dokumentet 
handlar om, dess ämnesinnehåll. Dessa termer hämtar man från någon form av 
kontrollerad vokabulär, t ex. en tesaurus eller en ämneordslista, från själva dokumentet, 
eller från vilken källa som helst. Om man använder sig av en kontrollerad vokabulär bör 
konsistensen, dvs. likheten mellan två personers indexering av samma dokument, öka. 
Syftet med ämnesordslistor och tesaurer är att utgöra ett verktyg för en mera professionell, 
enhetlig och rationell indexering, vilket i sin tur underlättar sökandet efter och 
identifieringen av dokument. Vid ämnesindexeringen ska listorna konsulteras för att finna 
lämpliga termer.  
 
F. Wilfrid Lancaster använder termen aboutness för att beskriva ett verks ämnesinnehåll. 
Att bestämma ett dokuments aboutness är i en del fall svårt. Ibland kan det te sig enklare, 
men gör ändå inte dokumentet rättvisa, t ex. då ämnens högst relevanta funktioner eller 
ändamål inte framkommer av de utvalda indexeringstermerna (Lancaster 1998, s 10 ff.). 
Ett annat problem är dokument som avhandlar ett stort antal ämnen, där alla kanske inte är 
lika relevanta och lämpliga att indexera. Det finns tre större faktorer som avgör huruvida 
man ska indexera ett ämne eller inte: hur mycket information som ges om ämnet, hur 
intressant ämnet antas vara för indexeringens målgrupp, och hur mycket information som 
redan finns om ämnet (Lancaster 1998, s. 31).   

 
Den enskilt viktigaste principen vid ämnesindexering är att man alltid ska sträva efter att 
välja ut den mest specifika termen. ”[C]omplete specificity is always our aim in subject 
analysis”, skriver Langridge (1989, s. 48 f. ). En bok om handboll ska därför indexeras 
med denna term, och inte bollsporter eller sporter. Att indexera alla dessa tre termer kan 
göra det svårt att skilja mellan texter som är generella och specifika i sin natur. Specificitet 
kan också åstadkommas genom kombinationer av termer; även om en film handlar om 
handboll, basket och volleyboll, är det bättre att indexera med dessa tre termer än 
bollsporter. Enbart om en bok handlar om bollsporter rent allmänt eller avhandlar alla 
bollsporter som finns, bör denna term användas (Lancaster 1998, s. 28 f.). I flera fall kan 
dock termerna bli för specifika och därmed okända för användarna, varför det kan vara bra 
att även tillföra bredare, överordnade ämnesord.  
 
Allt som ämnesindexeras fungerar som sökingångar, både i elektroniska databaser och i 
tryckta index. Ju fler termer som väljs ut, desto mer heltäckande är ämnesbeskrivningen 
och desto fler sökingångar tillkommer. Att sträva efter att göra en så heltäckande 
indexering som möjligt kallas uttömmande indexering eller djupindexering 
(exhaustive/depth indexing). Detta innebär ofta en stor mängd ämnestermer. Ibland kan det 
dock vara fullt tillräckligt att beskriva ett verks ämne med bara en exakt term. Denna enda 
term kan då sägas ha en hög grad av precision, eller specificitet (Langridge 1989, s. 56). 
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Djupindexering är önskvärt, förutsatt att man samtidigt lyckas behålla en hög grad av 
specificitet, men ofta inte realistiskt av tids- och kostnadsskäl. En nackdel kan vara att då 
man söker efter ett visst ämne kan man finna ett verk, där det detta behandlas högst 
kortfattat, och/eller inte fyller någon större vikt i verket som helhet. Motsatsen till 
djupindexering är selektiv indexering, där en tydligare bedömning av vad som är mest 
relevant i ett verk ger färre utvalda termer, med antagligen högre grad av specificitet. I 
praktiken innebär många indexeringstermer troligtvis hög recall och låg precision vid 
databassökningar. För många ämnesord kan innebära att deras betydelse, vikt, minskar och 
blir mindre användbara som sökingångar. Hjørland menar att detta kan leda till förvirring 
snarare än ordning, och att användare inte söker genom ämne (1997, s. 27).  
 
Vi har ännu inte berört det själva praktiska arbetet med ämnesindexering, dvs. hur man 
väljer ut termer för att representera ett dokuments ämne. Vid ämnesanalysen ska både 
sådant som uttrycks explicit och sådant som är mer abstrakt och kräver någon form av 
analys identifieras. Hjørland menar att om en ämnesbeskrivning ska fylla en värdefull 
funktion måste information tillkomma som inte redan finns explicit i dokumentet - en 
tolkning måste ske (1997, s. 33).  
      
En viss subjektivitet är ofrånkomlig vid indexering i allmänhet och ämnesindexering i 
synnerhet. All indexering påverkas av vem som utför den, och vilken indexeringspolicy 
som följs, liksom kontextuella aspekter, som tid och kultur (Lancaster 1998, s. 195). 
Därför är det mycket svårt att hålla sig helt objektiv. Att göra en manuell ämnesindexering 
som för det första ”alla” kan ställa sig bakom, och för det andra förhåller sig helt objektiv 
och oberoende av kontext, är så gott som omöjligt. Förutom indexerarens synvinkel kan 
ett dokuments ämnesinnehåll även identifieras utifrån upphovsmannens, användarnas och 
förlagets eller bolagets (Hjørland 1997, s. 64).  
 
Ämnesindexering består av två steg: identifiera ämne och översätta detta/dessa till 
indexeringstermer. I analysens första stadie finns en risk att urvalet av termer medvetet 
eller omedvetet anpassas efter klassifikationsscheman eller ämnesordslistor, men enligt 
Langridge bör man här sträva efter att arbeta oberoende av dessa, lita på sin intuition och 
använda egna ord (1989, s. 56 f.). Det är viktigt att indexeraren förstår innebörden av de 
termer som valts ut, vilket kanske inte är fallet om de hämtas externt. Lancaster 
identifierar fyra fallgropar i indexeringsprocessen. De två första sker i det första stadiet, 
”identifiering av ämne”, de andra i stadie två, ”översättning till indexeringstermer”:  
 

1. Att missa eller medvetet välja bort ämnen som kan vara av intresse för indexeringens 
målgrupp.   

2. Att misstolka ett ämne, och därför välja ut olämpliga termer. 
3. Att misslyckas med att välja ut den mest specifika termen. 
4. Att använda olämpliga termer pga. slarv eller att man inte är insatt i ett ämne 

(Lancaster 1998, s. 79). 
 
Ämnesingångarna i bibliografiska databaser består vanligtvis av ord från titeln, abstract, 
deskriptorer, identifikatorer, klassifikationskoder, ämnesord, citerade referenser och ord 
från texten i sig (fulltext) (Hjørland 1997, s. 20 f.). 
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3.2.1 Tre teoretiska angreppssätt vid ämnesindexering  
 
De tre indexeringsteoretikerna Lancaster, Langridge och Hjørland är överens om mycket, 
men deras grundsyn på hur man skapar representationer för kunskap genom 
ämnesindexering skiljer sig en hel del. Detta är något man bör vara medveten om, och 
också ta ställning till då man ämnesindexerar t ex. en spelfilm.    
 
Lancaster kan sägas förespråka en pragmatisk skola. I denna ställs användarens behov i 
centrum, man undersöker vilka aspekter hos ett ämne som kan tänkas efterfrågas av 
användare. Olika användargrupper ger olika indexering. På ett specialbibliotek för 
medicinstuderande är ämnesindexeringen av en bok troligtvis mycket mer specificerad, 
dvs. innehåller fler smala facktermer, än vad fallet skulle vara med samma bok på ett 
folkbibliotek. Därför bör indexeraren ha en god insikt i för vilka han indexerar och hur han 
på bästa sätt kan tillgodose dessas informationsbehov. Detta är heller inte något konstant, 
utan skiftar med tiden (Lancaster 1998, s. 8 f.). 
 
Om man använder sig av kontrollerad vokabulär måste det finnas en hög grad av 
konsistens mellan indexeringstermer och användarförfrågningar. Ämnesorden ska, något 
förenklat anpassas efter användarna, varför användarundersökningar om hur 
informationsbehoven tar sig uttryck är till god hjälp.   
 
Langridge representerar en objektiv idealistisk eller rationalistisk skola. Denna menar att 
ett dokuments ämne är oföränderligt och oberoende av kontexter, som t ex. den 
individuella, subjektiva uppfattningen. Ämnesanalysen bör göras förutsättningslöst och 
enbart utgå ifrån det aktuella dokumentet. ”Subject analysis, then, is based on philosophy 
and the nature of documents. It is concerned with identifying individual subjects, their 
parts, and the relationships between those parts” (Langridge 1989, s. 100). En korrekt 
tolkning förutsätter en korrekt ämnesanalys, och lämnar i teorin inget utrymme för att 
indexeraren kan göra fel. En ämnesanalys är alltid konstant eftersom den relaterar till ett 
absolut dokument, och inte något utanför detta. Det finns med andra ord en ”rätt” lösning 
för alla situationer, även om fullständigt objektivitet i praktiken inte är uppnåelig. Frågor 
man enligt Langridge bör ställa sig då ett verk ska ämnesbestämmas är: vad är det? 
(vilken kunskapsform, t ex. historia, filosofi), vad handlar det om? (specificering av 
ämne), och för vem är det? (målgrupp) (1989, s. 56).  
 
Hjørland, slutligen, tillhör en kontextuell skola, där vetenskapliga discipliner hamnar i 
centrum och ämnesanalysen blir en tolkning av dokumentets ”potentialer”, dvs. hur det 
förhåller sig och blir betydelsebärande i en given vetenskaplig (historisk, kulturell etc.) 
och pragmatisk kontext. Ämnet är här en avspegling av en verklighet utanför texten, och 
detta måste man beakta i en ämnesanalys. Ju bättre beskrivningen förutspår dokumentets 
potentialer, desto mer korrekt, och objektiv, är beskrivningen av dess ämne. Graden av 
objektivitet ökar också ju fler läsare som identifierar samma ämnen i ett dokument, och 
om dessa står sig över en längre tid (Hjørland 1992, s. 180 f.). Detta innebär att vi inte vet 
om dessa möjligheter är reella förrän i efterhand då de eventuellt har besannats. Risken är 
därför överhängande att indexeraren genom felaktiga antaganden om ämnesordens 
relevans skapar brus i sökresultaten. Denna skola ställer också stora krav på indexeraren, 
som måste besitta ämnesspecifik kompetens inom den eller de relevanta vetenskapliga 
domäner som kan påverkas av innehållet i dokumentet.  
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Uppfattningen att ämnen i sin grund har konstanta, universella egenskaper är felaktig – ett 
dokuments aboutness är en egenskap bland andra och dessutom föränderlig med tid och 
rum. Det är inte heller möjligt eller önskvärt att fastställa alla egenskaper i ett dokument, 
varför ämnesanalysen bör fastslå prioriteringar utifrån ett användarperspektiv. Detta gör 
den kontextuella skolan även pragmatiskt inriktad.  
 
Varje teori har sina för- och nackdelar. Den pragmatiska skolan, där användarnas behov 
prioriteras, anser vi vara den som bör vara i fokus vid ämnesindexering av spelfilm. Ett 
dokument måste vara sökbart först och främst. Eftersom spelfilmer ofta är en avspegling 
av rådande samhällsklimat och tidsanda är även den kontextuella skolan av intresse – 
filmer existerar inte i ett vakuum, utan måste ses som verk i en given (social, historisk, 
kulturell etc.) kontext, och indexeras därefter. 
 
3.2.2 Ämnesindexering av fiktion och spelfilm 
 
Inledningsvis: det engelska ordet fiction är inte helt oproblematiskt. Dels har det den 
svenska snarlika översättningen fiktion, dvs. en dramatiserad historia oberoende av 
kulturellt uttryck (litteratur, film, teater etc.). Men den vanligaste betydelsen är ändå 
skönlitteratur, vilket man bör ha i åtanke då man läser engelska texter. Ämnesindexering 
av skönlitteratur är inte helt jämförbart med dito av spelfilm, men som dramatiserade 
historier finns det ändå många direkta likheter dem emellan. Sedan är också spelfilmer 
fiktionära i olika hög grad. Många filmer bygger på faktiska händelser och personer, och 
är därmed inte helt uppdiktade utan har en viss förankring i verkligheten.   
 
I de flesta bibliotekskataloger utgör de produktionsrelaterade aspekterna, som titel och 
författare, i dagsläget de enda användbara sökingångarna till olika former av fiktion, som 
skönlitteratur och film. Katalogposterna säger sällan något om specifika teman och 
ämnesinnehåll, mycket på grund av att ingen etablerad standard finns. Det är först de 
senaste femton-tjugo åren man börjat forska kring detta, trots att det länge varit ett välkänt 
problem att användare lika ofta frågar bibliotekarier om en viss typ av skönlitteratur eller 
om ett visst ämne, som specifika titlar eller författare. Inom den akademiska världen är det 
uppenbart vilken nytta detta skulle ha – studenter och forskare använder sig här av fiktion 
på samma sätt som icke-fiktion, varför också behovet av ämnesingångar blir lika väl 
motiverat. Det etniska och sociala perspektivet hos fiktion är av större intresse idag än 
tidigare. Judith A. Ranta har forskat kring ämnesindexering av fiktion, och påpekar att 
studenter m fl. ofta efterfrågar en skönlitterär text eller spelfilm där den uttalade 
målgruppen är, eller där upphovsmannen representerar, en särskild (etnisk eller social) 
grupp (1991, s. 5 ff.).  
 
Filmer förekommer många gånger i flera versioner, med olika speltid och filmmusik. 
DVD-formatets genombrott har inneburit att filmen inte längre står för sig själv, utan 
kompletteras med lockande extramaterial såsom dokumentärer, bortklippta scener, 
regissörens kommentarer etc. Man är som tittare mer interaktiv än tidigare, man har större 
möjligheter att påverka. I vissa fall kan detta innebära avsevärda förändringar mot den 
ursprungliga filmen – t ex. kan man välja att se Memento (2000) i kronologisk ordning, 
vilket förändrar hela filmupplevelsen. Filmbolag har även en förkärlek för director’s cut-
versioner av äldre filmer. I t ex. Apocalypse now - redux (1979 & 2001) har hela 50 
minuter lagts till den ursprungliga filmen, vilket även till viss grad påverkar 
ämnesinnehållet. Detta är dock inte en helt ny företeelse - t ex.  lade man till en två 
minuters lång drömsekvens i Fönstret mot gården (1954) efter Alfred Hitchcocks död för 
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att filmen bättre skulle passa in i TV-kanalernas tablåer (Yee 1994, s. 248). Dessa 
innehållsmässiga skillnader utgör dock i praktiken inga problem, då de tydliggörs i regel i 
form av olika katalogposter.  
 
Avsaknaden av en standard för ämnesindexering av fiktion kan enligt Subject Access to 
Fiction (SAF, 2003) förklaras med en filosofisk och en praktisk invändning. Den 
filosofiska invändningen innebär något förenklat att man anser att ämnesinnehållet är av 
större vikt i icke-fiktionära verk än i fiktion. Icke-fiktion ses vanligtvis som mer objektiv 
och mindre influerad av upphovsmannens känslor och fördomar. Fiktion uppstår i första 
hand ur inspiration (Ranta 1991, s. 8 ff.). Ämnesinnehållet i fiktion har aldrig jämställts 
med det i icke-fiktion, som alltid haft mer status. En stor del av förklaringen till detta är att 
fiktion i ett historiskt perspektiv satts i motsatsförhållande till icke-fiktion, och därför 
uppfattats som overkligt och falskt, vilket klingar negativt i många öron. Men det kan 
också ses som mer verkligt och relevant i vissa fall, då det kan uttrycka ”[…] more of the 
emotional flavor of an historical period, for instance, or of a psychological state than a 
nonfiction work would.” (Ranta 1991, s. 17). 

 
Det uppkom tidigt i historien en skepsis mot fantasi och fiktion, attityder som kan härledas 
till Puritanismen och den skotska filosofin Common sense. Då skönlitteratur bredde ut sig 
alltmer i västvärlden på 1700- och 1800-talet sågs den av många som någonting 
omoraliskt och farligt för både individ och samhälle. För bibliotekarier utgjorde framför 
allt spekulativa och kittlande noveller ett stort problem, men även många böcker som idag 
ses som odiskutabla klassiker ansågs farliga för att de uttryckte avvikande eller 
”förbjudna” idéer (Ranta 1991, s. 8 f.). Denna allmänt negativa inställning till fiktion har 
under 1900-talet sakteliga försvunnit, men i vissa fall gör den sig fortfarande påmind. En 
romantisk komedi producerad i Hollywoods drömfabriker kan av förvånansvärt många 
fortfarande aldrig nämnas i samma andetag som en mer konstnärlig och av realism präglad 
”klia-sig- i-skägget- film”, oavsett dess kvalitet. Även om båda filmerna uppenbart är 
påhittade, är statusen för fiktion som utger sig för att vara realism i mångas ögon klart 
högre.    
 
Den praktiska invändningen är dock ett större problem i dagsläget. Dels har vi en så pass 
etablerad tradition av att fiktion enbart är tillgängligt via titel och författare i kataloger att 
bibliotekarier och katalogisatörer ofta inte ens reflekterat över huruvida ämnesinnehållet 
bör göras sökbart. Dels finns det, som redovisats ovan, en inneboende problematik med att 
avgöra ett fiktionärt verks aboutness. Ranta menar dock att behovet av ämnesingångar till 
fiktion måste anses vara så relevant att ett visst överseende med den problematik som 
finns är nödvändigt (1991, s. 19).  
 
Lancaster menar att indexering av fiktion innebär en högre grad av subjektivitet och 
tolkning än indexering av icke-fiktion (1998, s. 194). En konsistensmätning skulle 
antagligen ge en ovanligt hög grad av oenighet kring vad verket handlar om och hur det 
ska indexeras. Så mycket viktigare då, kan man tycka, med en tydlig och pragmatiskt 
inriktad standard för hur ämnesindexering av fiktion bör gå till. En kontrollerad vokabulär 
skulle sannolikt öka konsistensen (Lancaster 1998, s. 201). Vad gäller fiktionsaspekten 
utgörs den i filmmaterial av flera dimensioner - bild, ljud och rörelse - som inte existerar 
inom skönlitteratur. Det som gör filmmediet så unikt går utanför den rent fysiska 
utformningen; det intellektuella innehållet i bilderna kräver en speciell reflektion, som ofta 
skiljer sig mellan indexerare. Själva grundproblemet med ämnesindexering av fiktion kan 
formuleras i meningen: hur kan man en gång för alla fastslå något som förutsätter en 
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subjektiv bedömning? Detta gör filmmediet till en humanistisk vetenskap, där film 
definieras som ett medium som kräver en intellektuell tolkning (Maillet 1991, s. 27). 
 
Det är också svårare att få en överblick över ett fiktionärt verks innehåll, i synnerhet om 
det, som film, inte är tryckt. Allra bäst då man ämnesbestämmer filmer är att se dem, 
vilket i realiteten är en omöjlighet vid större filmsamlingar, framför allt av tids- och 
ekonomiska skäl. Det medföljande tryckta materialet på t ex. omslaget kan fungera som en 
introducerande guide till verkets ämnesinnehåll, men är ofta inte tillräckligt ändå. Vid 
behov bör man därför konsultera externa källor som bibliografier, kataloger, recensioner 
och andra referenser (Maillet 1991, s. 32). Möjligheten att se eller snabbspola igenom en 
film måste dock alltid finnas. 
      
En annan aspekt som komplicerar indexering av spelfilm är att de ofta avhandlar ett alltför 
stort antal ämnen. Var ska man dra gränsen för vad som ska ämnesindexeras? Det finns 
heller inga gränser för vad som kan skildras i spelfilm, vilket en kontrollerad vokabulär 
måste kunna hantera. Begreppet aboutness blir problematiskt om man betänker att 
Lancaster definierar ”[...] the word ’about’ as equivalent to ’capable of informing on’. 
That is, if certain people can learn something about farming through reading a book, or 
seeing a film, I would say that book (film) is about something” (1998, s. 192). Frågan som 
direkt måste ställas är om en spelfilm vars handling utspelas på, säg, en lantgård, kan 
anses vara ”about” lantgård, även om detta inte fyller någon större funktion för handlingen 
i övrigt. Om filmens huvudperson är en lantbrukare, är då dess aboutness lantbruk, eller, 
för den delen, lantbrukare? Och varför skulle man vilja använda söktermen lantbruk i ett 
index över spelfilmer, om vi nu ändå inte lär oss något om det? Lancaster (1998, s. 192 f.) 
finner tre anledningar:  
 

• Vi vill ha reda på vilka filmer som utspelas på ett lantbruk, och hur dessa 
karakteriseras; 

• Vi vill se hur många filmer som utspelas på lantbruk, för att identifiera trender i 
filmproduktion över tid;     

• Vi vill hitta en film, där vi inte kommer ihåg mer än att ”den utspelas på ett 
lantbruk”. 

 
Informationsbehov ett och två gäller framför allt studier av olika slag, av studenter eller 
filmmakare, medan det tredje är mer allmängiltigt. Även om vi inte lär oss något om 
ämnet ifråga fyller indexeringen alltså en funktion. Det kan till och med vara rena lögner, 
som djurs beteende, i t ex. Hajen (1975), och ändå ha ett visst indexeringsvärde. Lancaster 
menar att förutsatt att frågor av dessa typer ställs kan man argumentera för att en viss 
ämnesindexering av spelfilm är berättigad, även om ämnesinnehållet i filmen inte kan 
sägas vara av informativ natur (1998, s. 193). Därmed inte sagt att en spelfilm inte kan ha 
någon aboutness. En film om t ex. Muhammad Ali skulle vara om honom, även om 
karaktären och handlingen vore högst dramatiserad.  
 
Av diskussionen ovan framgår att problem uppstår som är långt ifrån lika svårhanterliga 
inom ämnesindexering av icke-fiktion. Den avgörande skillnaden mellan fiktion och icke-
fiktion, menar Lancaster, är att de är skapade med olika syften: den förra för att underhålla 
och/eller inspirera, den senare för att informera (1998, s. 192 f.). Detta är dock en sanning 
med modifikation: Lukas Moodyssons Lilja 4-ever (2002) syftar både till att bilda opinion, 
inspirera, och att belysa ett samhällsproblem många svenskar inte känner till eller inser 
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vidden av, trafficking. Likaså är alltfler dokumentärer snarare underhållande än objektivt 
informerande. Den alltmer populära beteckningen infotainment pekar på denna utveckling.  
      
Även om gränserna mellan fiktion och icke-fiktion ibland är något flytande, är denna 
generalisering dock fortfarande relevant. Det är trots allt fortfarande så, att när vi tittar på 
en dokumentär om t ex. andra världskriget förväntar vi oss att lära oss någonting om det. 
Denna förväntan skulle troligtvis inte vara lika stark om det var en spelfilm, även om den 
handlar om andra världskriget.  
 
Då man ämnesindexerar fiktion måste man ta ställning i flera frågor: vilka aspekter som 
bör ingå, hur dessa ska verbaliseras, vilken ämnesordslista som ska konsulteras för detta, 
och huruvida det är troligt att användarna efterfrågar (de utvalda) ämnestermerna. 
Dessutom bör man också ställa sig frågan om det hela är meningsfullt, om det kan det 
fylla en värdefull funktion för användarna. Och direkt avgörande är om det finns resurser, 
i form av tid och pengar, att göra detta. Det sistnämnda problemet blir avsevärt mycket 
mindre om man dels lyckas etablera en genomtänkt modell för hur det ska gå till, och dels 
centraliserar denna syssla. 
 
Lancaster räknar upp tre aspekter man bör ta med vid ämnesindexering av fiktion: dess 
centrala teman, vad som skildras (även omedvetet), och sättning (1998, s. 194). De två 
första aspekterna är två sidor av samma mynt, medan den tredje berör tid och plats. 
Platsdimensionen kan vara antingen i bestämd form (Borås, Nilen) eller obestämd (en 
stad, en flod). Tidsdimensionen kan på liknande vis antingen vara precis (franska 
revolutionen) eller mer odefinierad (1700-talet) (Lancaster 1998, s. 194). 
      
Susan Hayes påpekar att det finns flera parallella dimensioner av mening inom fiktion, 
varför det ofta är mer komplicerat att ämnesanalysera än icke-fiktion. Dessa dimensioner 
kan delas in i kategorierna den faktiska, den symboliska, och den tematiska (abstrakta) 
(Hayes 1992, s 445), vilket påminner om Erwin Panofsky och Sara Shatfords teorier kring 
ämnesanalys av bilder (behandlas i 3.2.3 i uppsatsen). Hans Jørn Nielsen efterlyser även 
en hur-fasett, dvs. hur en historia är berättad: vilken typ av fiktion och handling, 
berättarteknik, synvinkel, upphovsmannens intentioner etc. (1997, s. 172). Sådana 
abstrakta och subjektiva aspekter hos fiktion gör det svårt att utveckla modeller för 
ämnesindexering av fiktionära verk.  

 
Vissa produktionsrelaterade aspekter kan även fungera som beskrivning av ämnesinnehåll. 
Filmer med mer specifika titlar, som År 2001 - ett rymdäventyr (1968), Exorcisten (1973) 
och Titanic (1997), beskriver i viss mån även dess ämnen. Förutsatt att filmerna är okända 
för oss avslöjar dock en majoritet av filmutbudet - En skön historia (1940), The shining 
(1980) och Heat (1995), för att ta några belysande exempel - i princip ingenting om dess 
ämnesinnehåll. Även upphovsmannen kan säga något om vilken typ av film man kan 
förvänta sig. Regissörer med ett högst personligt och originellt filmspråk benämns ibland 
auteurer. De senaste femtio åren har det dominerande sättet att teoretisera filmskapande 
varit att se på den enskilda filmen som ett uttryck av en individuell, konstnärlig vilja. 
Denna vision står regissören, och ingen annan för. Vedertagna exempel på europeiska 
regissörer av konstfilm som benämns som auteurer är t ex. Ingmar Bergman, 
Michelangelo Antonioni och Jean-Luc Godard, liksom typiska amerikanska 
genreregissörer, som John Ford, Howard Hawks och Alfred Hitchcock. Att upphöja 
amerikanska regissörer till auteurstatus var till en början relativt kontroversiellt, 
kommersiellt styrda som de var.  
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Kännedom om vem auteuren är spelar stor roll för publiken. Hur vi reagerar på, säg, en 
våldtäktsscen i en film, skiljer sig avsevärt om vi har vetskap om huruvida det är en 
manschauvinist eller kvinnlig feminist som är auteuren. I vissa fall kan en etablerad auteur  
till och med ha samma funktion som en genrebeteckning - t ex. vet de flesta vad man kan 
förvänta sig av ”en Hitchcock”. Detta resonemang kan i vissa fall även appliceras på 
skådespelare som ofta gör larger-than-life-roller. Många vet t ex. hur en typisk Jim 
Carrey-film ser ut, men väldigt få kan nämna regissören.  
 
Potentiella målgrupper bör man också ha i åtanke. Filmvetare och filmmakare önskar 
rimligtvis en mer specificerad indexering jämfört med ”vanliga” låntagare. Hur 
tillfredsställande indexeringen blir avgörs i hög grad av indexerarens bakgrund, 
förkunskaper och erfarenhet, men också dennes kunskaper om filmmediet (filmgenrer, 
berättarteknik, allmän filmhistoria etc.). Lucienne Maillet fastslår att ämnesanalysen blir 
mer tillfredsställande om den utförs av någon som har goda kunskaper om film (1991, s. 
29). Detta håller dock inte Lancaster helt med om: ”[o]ne has no reason to suppose, for 
example, that the indexing of film need be done by scholars of the cinema (although such 
people could provide valuable input on the types of terms that would be useful, at least to 
them) or even that it requires any particular knowledge of film making techniques.” (1998, 
s. 195).  
      
Men för att kunna avgöra när t ex. fiktiva karaktärer och sättning (tid och rum) kan anses 
vara relevanta sökingångar för användare är det en klar fördel med vissa kunskaper om 
film. Om man bestämmer att t ex. Freddy Krueger och Groucho Marx är lämpliga att 
ämnesindexera, bör man också kunna argumentera för varför det förhåller sig så. Även 
sättning kräver en viss förkunskap: man måste känna till att Rom utgör mer än bara en 
bakgrundskuliss i t ex. Det ljuva livet (1960) eller Prinsessa på vift (1953), och därför kan 
anses vara relevant att inkludera i en ämnesindexering. Visserligen kan man lätt slå upp 
sådan information i filmlexikon och dylikt, men indexeringsarbetet underlättas och 
effektiviseras onekligen om den utförs av en för ämnet insatt indexerare.  
 
Sammanfattningar är ett ofta förekommande alternativ till nyckelord i katalogposter. Ord i 
dessa är därmed sökbara i fritext. Sammanfattningar är lämpliga då man vill få 
information om en films handling, men i söksammanhang oftast mindre lyckat, då orden 
är utvalda för att passa in i löpande text och inte som specifika indexeringstermer. 
Dessutom är det lätt hänt att man missar högst relevanta termer då man återger en 
handling - t ex. sammanfattar Svensk Filmårsbok handlingen i Rosemary’s baby (1968) 
utan att ens nämna högst centrala nyckelord som ockultism eller satanism. Därför är det 
trots allt att föredra att tilldela filmer individuella ämnesord för att erbjuda ämnesingångar 
för filmmaterial. Det optimala hade varit en kombination av båda varianterna. 
 
American Library Association (1992) har utformat riktlinjer och principer för ämnesanalys 
av audiovisuellt (AV) material. Dessa gäller alla former av AV-material, förutom 
musikinspelningar. Det påpekas att ämnesindexering är av stor vikt för att göra 
filmmaterial och ljudinspelningar åtkomligt, speciellt eftersom det inte är lika behändigt 
att browsa igenom som tryckt material. De generella principerna som presenteras i 
riktlinjerna säger egentligen inte så mycket mer än att ämnesanalys av AV-material ska 
behandlas likvärdigt och utifrån samma grundregler som för tryckt material. Några mer 
pragmatiska och specifika principer för ämnesanalys av AV-material anges också: 
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1. Ämnesingångar ska appliceras på samma sätt som tryckt material. 
2. Både det implicita och explicita måste beaktas vid ämnesanalysen: en tecknad 

satirisk kortfilm kan visa elefanter och åsnor samtidigt som dess ämnesinnehåll är 
politik.   

3. Ingångar som genre (krigsfilm), form (reklam) och teknik (animation) räknas som 
non-topical headings, och ska användas då det är lämpligt.    

4. Då det är lämpligt ska ämnesingångar skapas både för individuella delar (i en serie 
eller samling t ex.) liksom helheter.  

5. Eftersom AV-material har vissa karakteristika som kan saknas i ämnesordslistor och 
auktoritetslistor, är det ibland nödvändigt att antingen tilldela eller föreslå nya 
ingångar, eller välja det mest lämpliga bland de existerande (American Library 
Association, 1992). 

 
Även enskilda bibliotek har utformat standarder för ämnesindexering av fiktion, t ex. 
Hennepin County Library (HCL), som arbetat med detta i över tjugo år. De aspekter som 
de inkluderar, då det är lämpligt, är genre, topics, karaktärer (imaginära) och platser. HCL 
lägger kontinuerligt in nya ord och begrepp i sin ämnesordslista (Maillet 1991, s. 53).  
 
3.2.3 Ämnesanalys av bilder 
 
Även om spelfilm har mycket gemensamt med skönlitteratur, är det också ett visuellt 
medium; film består av bilder, som förmedlas till ögat. Till skillnad från då man ser en 
film skapar man bilder i sitt inre när man läser en bok. En film lämnar generellt sett inte 
lika mycket åt mottagarens fantasi. Hur man tolkar och analyserar bilder är därför också 
ett perspektiv man måste beakta vid ämnesindexering av spelfilm.       
 
Enligt konstteoretikern Erwin Panofsky kan man beskriva en bild på tre nivåer. De återges 
här nedan av Sara Shatford, och förtydligas med egna exempel: 
 

• Pre-ikonografisk (generisk) beskrivning - vad en bild rent allmänt visar, t ex. en 
man, en byggnad, ett krig. Denna nivå utgör den primära eller naturliga betydelsen 
av en bild, och kan vidare indelas i en faktisk eller expressiv betydelse. Här krävs 
inga specialkunskaper.    

 
• Ikonografisk (specifik) beskrivning - vad för specifika ämnen en bild visar, 

identifierade personer, platser och händelser, t ex. Martin Luther King, kinesiska 
muren, andra världskriget. Denna analysnivå, som går mer på djupet än den förra, 
beskriver en bilds sekundära eller konventionella betydelse. Här förutsätts vissa 
förkunskaper, eftersom det handlar om identifiering av specifika ämnen.  

 
• Ikonologisk (abstrakt) beskrivning - vad för abstrakta skapelser en bild symboliserar, 

t ex. hopp, självförtroende, rädsla. Denna nivå täcker in den inre betydelsen hos en 
bild, vilket kräver en mer analytisk tolkning där även det som inte är explicit måste 
beaktas. Tolkningsaspekten gör att denna nivå är mindre objektiv till sin natur än de 
andra, vilket skapar en lägre grad av konsistens indexerare emellan (Shatford 1986, 
s. 43 ff.).    

 
Något förenklat kan man säga att pre- ikonografi är beskrivning, ikonografi är analys, och 
ikonologi är tolkning. De tre nivåerna hänger ihop: en ikonologisk tolkning bygger på en 
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precis pre-ikonografisk beskrivning och en korrekt ikonografisk analys (Shatford 1986, s. 
45).  
 
S. R. Ranganathan är känd för sitt analytisk-syntetiska klassifikationsschema Colon 
Classification från 1933. Här kommer han fram till att varje manifestation av ett ämne (i  
t ex. ett dokument) kan sorteras in i, i tur och ordning, kategorierna Personality, Matter, 
Energy, Space, Time (PMEST). Denna ordning är motiverad av dess ”decreasing 
concreteness” (Ranganathan tr. 1998, s. 69). Fritt översatt beskrivs de fem kategorierna 
såhär:  
 
[P]  = själva objektet i sig;   
[M] = hur objektet är beskaffat; 
[E]  = handling som utförs av eller på objektet; 
[S]  = var händelsen äger rum; 
[T]  = när händelsen äger rum (Lancaster 1998, s. 55). 
 
PMEST är en stilbildande och ofta använd modell, men den är också kritiserad. Hjørland 
menar att Ranganathan förespråkar en rationalistisk/objektiv kunskapssyn, där kunskaper 
och ämnen är absoluta och fixerade (1992, s. 182). En ämnesanalys med PMEST som 
verktyg förhåller sig därmed helt oberoende av en yttre kontext, vilket enligt Hjørland 
representerar en föråldrad syn på kunskaper och ämnen (1997, s. 177 f.). Lancasters och 
Langridges kritik är av ett mer pragmatiskt slag, där de finner de fem kategorierna för 
onyanserade och i många fall otillräckliga. ”In reality subjects are formed by an infinitely 
expansible matrix” (Langridge 1989, s. 42).  
 
Sara Shatford finner ändå Ranganathans PMEST vara ett användbart verktyg för 
ämnesanalys av bilder. Med PMEST som underlag har hon formulerat fyra frågesfasetter 
som ska besvaras då man beskriver en bild : Vem?, Vad?, När? och Var?. Dessa delas 
sedan även in enligt Panofskys tre nivåer (Shatford 1986, s. 48). 
      
Det är viktigt att man hela tiden håller isär en bilds ofness och dess aboutness. En bilds 
ofness, vad den är av, kan antingen vara av allmän (generisk) eller specifik karaktär. En 
bilds aboutness, vad den är om, beskriver de mer abstrakta betydelserna, vad som 
symboliseras eller representeras. Dessa tre dimensioner motsvaras av Panofskys tre 
analysnivåer. Vem? -fasetten täcker in Ranganathans Personality och Matter. En bild på 
Adolf Hitler beskrivs enligt Vem? -fasetten genom att svara på följande frågor:  
 

• Vem/vad är bildens generiska ofness? Svar: en man.  
• Vem/vad är bildens specifika ofness? Svar: Adolf Hitler.   
• Vem/vad är bildens aboutness? Svar: nazism.  

 
Vad? -fasetten likställs med Ranganathans Energy. Den ska beskriva en bilds typ av 
aktiviteter, känslor, händelser etc. Var? -fasetten motsvarar Space i PMEST, och får som 
svar vilken plats som illustreras i bilden. När? -fasetten fyller samma funktion som 
Ranganathans Time, och besvaras med vilken tid som gestaltas i bilden. Liksom Vem? -
fasetten kan dessa tre också innehålla en generisk eller specifik ofness, och en mer 
abstrakt aboutness (Shatford 1986, s. 52 ff.).  
 
Utifrån dessa tankegångar har Shatford konstruerat ett schema, som man kan använda som 
verktyg vid bildanalyser. Detta gör själva analysen både effektivare och mer komplett.  
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Tabell 1: Panofsky-Shatford-matrisen (Shatford 1986, s. 49, något omarbetad). 
 

 Pre-ikonografisk 
(generisk ofness) 

Ikonografisk 
(specifik ofness) 

Ikonologisk 
(abstrakt aboutness) 

Vem? 
(Personality, 

Matter) 

Typ av person eller 
ting 

Specifika namn på 
personer, grupper 

och ting 

Mytisk eller fiktiv 
person eller ting 

Vad? (Energy) Typ av händelse Specifika namn på 
händelser 

Känsla eller 
abstraktion 

Var? (Space) Typ av geografisk 
plats 

Specifika 
geografiska platser 

Symboliserad plats 

När? (Time) Cyklisk tid: årstid, 
klockslag 

Linjär tid; datum, 
tidsperiod 

Tid som symbol för 
känsla eller 
abstraktion 

 
Alla dessa fält  fylls sällan i, och även om så skulle vara fallet gör detta inte dem 
automatiskt till lämpliga indexeringstermer. Vissa kan vara svåra att fastställa, medan 
andra kan ha flera möjliga alternativ. Framför allt de ikonologiska fälten innebär en större 
grad av subjektivitet, vilket gör att konsistensen blir lägre, både indexerare emellan, och 
mellan indexerare och användare. I exemplet Hitler ovan är andra världskriget ett lika 
lämpligt svar som nazism. Panofsky-Shatford-matrisen är enligt Ranta ett användbart 
indexeringsverktyg då man ämnesbestämmer alla typer av fiktion. ”Since pictures can 
have the same multiple-layered quality as imaginative literature, her [Shatfords; vår anm.] 
observations are particularly useful for subject access to imagina tive literature” (Ranta 
1991, s. 13).   
 
En uppenbar aspekt som försvårar bildanalysen då det handlar om filmmaterial är att det 
då inte handlar om en utan flera bilder. Ämnesanalys av spelfilm kräver ett annorlunda 
angreppssätt än stillbilder och målningar. En spelfilm är först och främst en berättelse, och 
har som sådan på många sätt mer gemensamt med skönlitteratur - vi anser att det trots allt 
är mer jämförbart med en fiktionär text än en stillbild, i alla fall i indexeringssammanhang.  
 
Dessutom består en spelfilm inte bara av bilder, utan även olika former av ljud (tal, musik) 
och ibland också text. Alla bilder i en spelfilm fyller knappast någon större funktion, och 
även om de gjorde det skulle det rent praktiskt inte vara möjligt att ämnesanalysera varje 
nytt motiv. Man bör därför inrikta sig på att i sitt inre fastställa ett fåtal bilder som kan 
tänkas representera själva helheten i en film, snarare än att fokusera på så många bilder 
som möjligt. Det är därför viktigt att kunna identifiera denna ”helhet”, även om man inte 
ens har sett filmen ifråga. Med detta sagt, är det ändå rimligt att anta att Shatfords schema 
kan fylla en funktion som checklista vid ämnesindexering av fiktion och spelfilm, för att 
förhindra att man förbiser någon viktig aspekt.   
 
För att förtydliga hur matrisen skulle kunna tillämpas vid ämnesindexeringen, följer här ett 
exempel. Vi har här konsulterat Kungliga Bibliotekets ämnesordslista Svenska ämnesord.  
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Tabell 2: Schindler’s list (1993) 
 

 Pre-ikonografisk 
(generisk ofness) 

Ikonografisk 
(specifik ofness) 

Ikonologisk 
(abstrakt aboutness) 

Vem? 
(Personality, 

Matter) 

En man Oscar Schindler Empati 

Vad? (Energy) Massmord Judeförföljelser, 
nazism 

Rädsla 

Var? (Space) Koncentrationsläger Auschwitz, Polen, 
Tyskland 

Förintelsen 

När? (Time)  Andra världskriget –  
1939-1945 

 

 
Som tidigare nämnts är inte alltid alla fälten lämpliga som indexeringstermer. I vårt 
exempel fyller de ikonografiska fälten en stor funktion som söktermer, medan de pre-
ikonografiska tenderar att bli alltför allmänna (”en man”) och de ikonologiska alltför 
subjektiva (”rädsla”).   
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4. Ämnesaspekter och indexeringsverktyg 
 
I detta kapitel granskar vi vilka angreppssätt och indexeringsverktyg - riktlinjer, 
genreförteckningar, ämnesordslistor etc. - som används vid ämnesindexering av spelfilm. 
Tidigt kunde det konstateras att man kommit längst inom detta område i USA,  både 
teoretiskt och praktiskt, och följaktligen har majoriteten av våra undersökta 
indexeringsverktyg sitt ursprung i USA; Library of Congress (LC), American Film Institute 
och American Library Association (ALA). De fyra specifika form- och 
genreförteckningarna som presenteras är Moving Image Materials: genre terms (MIM), 
Moving Image Genre-Form Guide (MIGFG), samt de som återfinns i riktlinjerna Guidelines 
on subject access to individual works of fiction, drama, etc. och ämnesordslistan Library of 
Congress Subject Headings (LCSH). 
 
Kungliga Bibliotekets (KB) ämnesordslista Svenska ämnesord och Svensk 
Biblioteksförenings ämnesordslistor för skönlitteratur är även intressanta i sammanhanget, 
varför en kortare presentation av dessa avslutar kapitlet. 
  
4.1 Guidelines on Subject Access to Individual Works of Fiction, Drama, 
etc. och Library of Congress Subject Headings  
 
1986 bildade American Library Association (ALA) Subcommitee on Subject Access to 
Individual Works of Fiction, Drama, etc. och gav dem uppdraget att se över hur man 
skulle kunna göra fiktion tillgängligt genom ämne. Deras förslag till en enhetlig standard 
publicerades 1990 i Guidelines on Subject Access to Individual Works of Fiction, Drama, 
etc., vilken syftar till att vara ”[...] a recommendation for national standard practise in the 
provision of genre and subject access to individual works of fiction, drama, poetry, humor, 
and folklore in all formats (books, audiocassettes, films, etc.)” (Guidelines 2000, s. 1). 
Guidelines är i praktiken pragmatiska riktlinjer som ofta hänvisar till Library of Congress 
Subject Headings (LCSH) för tillämpning. En andra, reviderad och mer utarbetad utgåva 
kom ut 2000. Guidelines föreslår fyra ämneskategorier: form/genre, fiktiva karaktärer, 
sättning (tid och plats) och allmänna ämnesord. Guidelines har haft ett visst genomslag i 
biblioteksvärlden. 1997 började t ex. British National Bibliography använda den vid 
indexering av fiktion (Lancaster 1998, s. 201). Någon svensk motsvarighet till Guidelines 
finns inte.  
 
Form- och genreavdelningen är den del som tar mest plats, då inte bara riktlinjer återfinns 
utan även en hel förteckning. Då denna täcker in flera former av kultur är det dock ibland 
inte helt klart vilka beteckningar som gäller var. De beteckningar som uppenbart berör 
spelfilm återfinns i bilaga 1. Hur man bestämmer sättning och fiktiva karaktärer förklaras 
relativt väl, mycket tack vare belysande exempel. Lancaster ifrågasätter dock att fiktiva 
karaktärer och platser endast ska specificeras då de återfinns i åtminstone tre olika verk. 
Hur kan man begära att man ska veta detta? Och ”[w]hat’s so special about three 
anyway”? (Lancaster 1998, s. 200). Beskrivningen av hur man bestämmer allmänna 
ämnesord, som onekligen är den mest komplicerade delen av ämnesindexering, är alltför 
vag för att vara till verklig nytta, menar Lancaster (1998, s. 200). Här rekommenderas att 
man ska indexera så många termer som är nödvändigt för att täcka dokumentets aboutness, 
samtidigt som man inte ska inkludera termer som kan tolkas explicit uttrycka 
upphovsmannens värderingar. Detta är onekligen en svår uppgift. Även om Guidelines är 
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ett viktigt steg på vägen, menar Ranta att den tjänar på att utarbetas och mer ingående 
förklara hur man ska använda den (1991, s. 16). 
 
Guidelines är som titeln antyder enbart riktlinjer för hur man ska gå tillväga när man 
ämnesindexerar fiktion, med undantag från form- och genrekategorin där en hel 
förteckning presenteras. Den ämnesordslista som hänvisas till i övrigt är LCSH, som idag 
fungerar som en internationell standard för ämnesindexering på tusentals bibliotek över 
hela världen. Idag innehåller LCSH över en kvarts miljon ämnesord, och har funnits 
tillgängligt på Internet sedan 1993. LCSH byggs ut och förbättras ständigt, och nya 
upplagor ges ut med jämna mellanrum (Chan 1998).  
      
Fiktion i allmänhet, och filmmaterial i synnerhet, kräver olika typer av ämnesingångar 
som inte förekom i LCSH tidigare, som form, genre och teknik. Genre och teman 
användes tidigare enbart för samlingar, inte enskilda verk, och fiktiva karaktärer och 
platser förekom ytterst sällan. De senaste åren har dock LCSH förändrats för att även 
kunna täcka in fiktion. LCSH används numera för ämnesindexering av flera stora 
filmdatabaser, t ex. UCLA (University of California, Los Angeles) Film & Television 
Archive. 
 
4.2 Form- och genreförteckningar 
 
I detta kapitel presenteras fyra etablerade form- och genreförteckningar som används 
framför allt i amerikanska och engelska kontexter. De återfinns som bilagor längst bak i 
uppsatsen, där man kan se vilka ingångar dessa består av.  
 
Form och genre har länge setts som lämpliga attribut att tillskriva litteratur, film och 
musik. Idén om att användare ska kunna finna verk inom en särskild form och genre kan 
spåras långt bak. Charles Cutters stilbildande Rules for a Dictionary Catalog fastslog vissa 
grundläggande principer för hur en katalog bör vara uppbyggd, bland annat att den ska 
peka på vad ett bibliotek har av en given författare, inom ett visst ämne, och inom en viss 
typ av litteratur (1904, s. 12). Den sista punkten rör form och genre.  
 
Martha M. Yee definierar skillnaden mellan form och genre med att form inte säger något 
om ämnesinnehåll, vilket genre ofta gör. Istället handlar form framför allt om format 
(kortfilm, dokumentärfilm) eller produktionsrelaterade aspekter (stumfilm, 
independentfilm) - i praktiken sådant som kan vara av intresse för användaren, men ändå 
inte är genrer (Yee 2000, s. 239). Sedan är det en väsentlig skillnad på om det är (ett 
exempel på) en västernfilm - Sheriffen (1952) - eller t ex. en dokumentär om 
västerngenren. I katalogiseringssammanhang är fält 655 i MARC-formatet anpassat för 
om det är en speciell film. Fält 650 står för “about or depicting, topical subject heading 
and works about a category”. Moving Image Genre-Form Guide (MIGFG) är t ex. 
utvecklad endast för 655, dvs. den beaktar inte att filmer kan handla om genrer och former. 
Här får användare ingen hjälp i sökandet efter verk om t ex. västernfilmer. Library of 
Congress Subject Headings (LCSH) tar däremot även hänsyn till fält 650 (Yee 2000, s. 
242). I den bibliografiska katalogposten märks ändå denna skillnad, eftersom de ligger i 
olika fält. 
 
Ett annat problem gäller hur man ska avgöra vilka form- och genrebeteckningar som ska 
inkluderas. Flera kan vara lämpliga, men ändå så pass okända för allmänheten eller svåra 
att finna bra svenska översättningar till, att de blir olämpliga av de anledningarna. Om en 
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lista bara har ett fåtal beteckningar så blir den förvisso lätt att använda sig av, men 
samtidigt kan många beteckningar anses vara alltför breda. Ett stort antal beteckningar kan 
få motsatt effekt: de blir alltför precisa - risken är uppenbar att användarna inte känner till 
vissa termer eller förstår vad de innebär, än mindre använder dem som sökingångar 
(Miller 2000, s. 179).  
 
I form- och genreförteckningarna återfinns även beteckningar som egentligen inte kan 
sägas vara renodlade form- eller genreingångar. Yee har identifierat ett flertal sådana i 
MIGFG och LCSH:  
 

• Tänkt målgrupp - i MIGFG finns children’s, ethnic, women och youth. Ethnic kan i 
praktiken vara judar, afro-amerikaner etc. Förutom ethnic finns de ovan nämnda 
även i LCSH, liksom men, family och olika former av handikapp.  

• Typ av visning eller distribution - t ex. biograf, television, Internet.  
• Upphovsman som tillhör speciell grupp - t ex. films by children/women/ethnic 

groups (LCSH).  
• Synvinkel - (point of view), t ex. feminist film och populist film (LCSH), 

propaganda (MIGFG).  
• Ofullbordade filmer.  
• Produktionskostnad - t ex. b films och low budget motion pictures (LCSH). 
• Stil - t ex. italiensk neo-realism, franska nya vågen och dansk dogmafilm. Det enda 

exemplet i de båda listorna är new wave films (LCSH).  
• Serie - vissa filmserier har fått egna ingångar i LCSH, t ex. Planet of the Apes films 

och Star Trek films. I MIGFG finns inga liknande ingångar.  
• Fiktiva karaktärer - till skillnad från MIGFG har LCSH flera ingångar genom 

fiktiva karaktärer, t ex. Sherlock Holmes films och James Bond films. Dessa har 
tilläggen fictitious character(s) inom parantes (Yee 2000, s. 244 ff.). 

 
4.2.1 Guidelines 

 
Genre definieras i Guidelines som ”[…] a kind or category of imaginative work that is 
readily identifiable by some of the following characteristics: style, plot device, mood or 
tone, character type, and theme” (2000, s. 4). Därefter fastslås att form/genre indikerar vad 
ett verk är snarare än vad det är om. Med detta menas att verk som kan sägas höra hemma 
i en genre delar vissa karaktärsdrag med andra verk inom samma genre. Utifrån ett 
filmvetenskapligt perspektiv kan det säga något om sättning (tid och rum, t ex. västern) 
eller återkommande teman (t ex. ”människan mot maskinen” i science fiction). Skillnaden 
mellan begreppen form och genre definieras inte, men form säger troligtvis i första hand 
något om det fysiska formatet eller tekniska aspekter, t ex. kortfilm eller stumfilm som  
uppenbarligen inte utgör genrer, snarare än den innehållsmässiga stilen.   
 
Beteckningarna inom form/genre följer inte en fullständig hierarkisk ordning, men deras 
släktskap klargörs ändå genom korshänvisningar: termer i fetstil föredras framför de som 
inte är markerade. Used for (används istället för), broader term (bredare term), related 
term (relaterad term) och narrower term (smalare term) påvisar också beteckningarnas 
relationer. Guidelines rekommenderar att man ska använda så många genrer som är 
lämpligt, vilket alltså inte innebär någon övre gräns. Den form- och genreförteckning som 
Guidelines föreslår är baserad på LCSH, även om vissa skillnader finns. I MARC-formatet 
hör form/genre hemma i fält 655. Som tidigare nämnts behandlar Guidelines fiktion av 
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olika slag, varför enbart en minoritet av beteckningarna gäller ämnesindexering av 
spelfilm. Det är inte alltid helt klart vilka dessa är, även om de flesta har tillägget films,     
t ex. gangster films.  
 
Guidelines form- och genreförteckning återfinns i bilaga 1. Som framgår i denna är enbart 
ett fåtal specifika formförteckningar inkluderade. Vissa genrebeteckningar som är allmänt 
vedertagna och välkända används inte alls: istället för thrillers används adventure, mystery 
eller suspense films; film noir, gangster films eller mystery films föredras framför crime 
films; och mystery films används istället för murder mysteries, detective films och 
whodunits. I andra fall finns det flera genrer som har i princip samma innebörd, där den 
ena väljs bort: fantasy films används istället för fantastic films, animated films istället för 
cartoons, och legal drama (films) istället för courtroom drama. Vissa etablerade genrer 
lyser helt med sin frånvaro, som road movies och slapstic comedies. 
 
4.2.2 Library of Congress Subject Headings 
 
Som tidigare nämnts bygger Guidelines form- och genreförteckning på LCSH:s, men vissa 
skillnader finns dem emellan. I LCSH återfinns många fler renodlade formingångar, och 
ingångar till specifika filmserier och filmer med återkommande fiktiva karaktärer. 
Eftersom LCSH är en heltäckande ämnesordslista är form och genre bara en liten 
avdelning i en större helhet - ändå är den anmärkningsvärt mycket större än den i 
Guidelines, och tillsammans med MIGFG den mest etablerade form- och 
genreförteckningen i USA bland dem som katalogiserar filmmaterial (Yee 2000, s. 238). 
 
Instruktioner ges i LCSH att form och genre lämpligen ska avgöras då ett verk kan sägas 
tillhöra en genre (comedy films, drama) eller använder sig av en speciell form- eller 
innehållsmässig berättarteknik (silent films, short films, low budget motion pictures). Även 
spelfilm anpassad för särskilda målgrupper, som handikappade, ska få en lämplig 
formbeteckning (Miller 2000, s. 179).  
 
I LCSH slås tidigt fast att form och genre representerar vad ett verk är, snarare än vad det 
handlar om (allmänna ämnesord). Dessa två infallsvinklar är dock i praktiken inte så lätta 
att isolera från varandra. Ofta säger en form- och genrebeteckning även till viss mån något 
om själva ämnesinnehållet i filmen. Förvirring kan uppstå då vissa genrer lika gärna skulle 
kunna gå in under kategorin allmänna ämnesord. Animal kan t ex. både vara ämnesord och 
genre. Termerna bör dock inte vara låsta för den ena eller andra typen av beskrivning, en 
viss flexibilitet måste tillåtas. ”The fact that genre headings frequently name their typical 
subject content does not make them redundant with form-subdivided topical headings 
which name the same or similar content” (Miller 2000, s. 185 f.). I slutändan märks ändå 
denna distinktion i den bibliografiska katalogposten. I MARC finns fälten 655 
(genre/form) och 650 (allmänna ämnesord). Bland LCSH:s form- och genrebeteckningar 
ingår även flera fiktiva karaktärer och filmserietitlar. Förteckningen återfinns i bilaga 2. 

 
4.2.3 Moving Image Materials: genre terms  
 
Moving-Image Materials: Genre Terms (MIM) från 1988 utvecklades av Standards 
Committee National Center for Film and Video Preservation, en grupp sammansatt av 
American Film Institute. Det uttalade syftet med MIM är att standardisera form- och 
genrebeteckningar som används av katalogisatörer vid indexering av filmmaterial. MIM 
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rekommenderas att användas vid institutioner som vill möjliggöra sökningar genom genre- 
och formingångar för sin filmsamling (Yee 1988, s. 9). 
 
Termerna för form i MIM fungerar främst som vägledning för att känna igen filmmaterial 
där vissa tekniska förutsättningar är av stor vikt. Det kan röra sig om t ex. stumfilm, 
kortfilm och independentfilm. Beteckningarna för genrer ska hjälpa användarna att 
identifiera kategorier av fiktion som karakteriseras av vissa innehållsmässiga kännetecken. 
Varken genre och form är i MIM detsamma som fysiskt format eller ämnesinnehåll. Även 
om somliga genrebeteckningar (science fiction, westerns etc.) ofta säger något om 
ämnesinnehållet, kan man ändå inte sätta likhetstecken mellan dessa (Yee 1988, s. 11).  
 
Eftersom det är American Film Institute som ligger bakom MIM är termerna utvecklade 
och avsedda för amerikanska filmsamlingar i första hand. Det är troligt att en lista som är 
utformad för internationellt bruk skulle innehålla flera eller annorlunda termer. Nuvarande 
lista är något obalanserad eftersom den även innehåller ett stort antal av termer för 
japanska genrer, men nästan inga genrer från andra länder och kontinenter.  
      
MIM är en lista av mer allmän karaktär, som passar bäst för samlingar som innehåller 
många olika typer av filmmaterial. Därför innehåller MIM således inte mer specifika 
termer som man kan finna i specialsamlingar av icke-fiktionärt filmmaterial, som 
nyhetsfilmer, konstfilmer och antropologiska filmer. Vad gäller val av genrebeteckningar 
har man beaktat följande:  
 

• Frekvens i filmvetenskapliga referensverk och förteckningar. 
• Uppskattad mängd filmmaterial under varje genrebeteckning.  
• Genrebeteckningens omfattning. Då en genre har två möjliga beteckningar valdes 

den mer omfattande termen, som även täcker in andra typer av filmmaterial.  
• Hur användbar genrebeteckningarna är i praktiken, dvs. huruvida de beskriver 

filmmaterialet tillfredsställande och om det är troligt att de används i sökningar. 
(Yee 1988, s. 15 f.) 

 
Genrebeteckningarna i MIM (se bilaga 3) är hämtade framför allt från filmvetenskapliga 
referensverk och redan existerande genreförteckningar. Bland de senare märks The 
International Federation of Film Archives (FIAF), Hennepin County Library (HCL), och 
LCSH. I bilagan har vi exkluderat flera beteckningar som rör olika former av animering, 
som teoretiskt kan utgöra spelfilmer men i praktiken ytterst sällan gör det. 

 
4.2.4 Moving Image Genre-Form Guide  
 
Även Moving Image Genre-Form Guide (MIGFG) är sammanställd av Library of 
Congress och publicerades 1998 och finns även tillgängligt på Internet. Men medan LCHS 
är utvecklad för tryckt material i första hand, är MIGFG uttryckligen för filmmaterial. 
LCHS är inte heller enbart en renodlad genre- och formförteckning, utan som titeln 
antyder en mer generell ämnesordslista där genre och form ingår. MIGFG kom till 1998 
och är en vidareutveckling av MIM, som den på många ställen ersatt (Yee 2000, s. 238). 
Både fiktion och icke-fiktion, film och television är inkluderat.  
 
Det uttalade syftet med förteckningen är att komma till användning som ett 
indexeringsverktyg i arkiv och andra filmsamlingar. MIGFG strävar efter att tillfredsställa 
både allmänheten, och filmvetare och filmmakare, och inkluderar kortare beskrivningar av 
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beteckningarna, hur de ska användas, belysande exempel och hänvisningar till närliggande 
termer. Spännvidden av kategorier måste vara inklusive, dvs. i teorin kunna inkludera alla 
(tänkbara) filmgenrer, samtidigt som dessa bör ha en relativt hög grad av specificitet. 
Beteckningarna i MIGFG är utvalda med kriteriet att vara tillräckligt breda och generella 
för att kunna fungera som beskrivningar av filmer från hela världen, även de som inte 
uttryckligen är genrefilmer.  
 
I introduktionen till MIGFG definieras genrer som typiska berättartekniska strategier och 
strukturer, som kännetecknas av upprepningar av vä lkända stil- och innehållsmässiga 
konventioner, som liknande teman, motiv, sättning, situationer och karaktär. Publiken 
känner i regel igen de olika genrernas berättarteknik. Det påpekas också att genrer kan 
vara riktade till en särskild målgrupp, t ex. barn eller etniska grupper. MIGFG uppmuntrar 
användning av flera genrebeteckningar då det är lämpligt. En hierarkisk inordning av 
genrer, med t ex. NT (Narrower Term) och BT (Broader Term), är något som man 
generellt undviker i MIGFG, även om man erkänner att en sådan struktur i vissa 
sammanhang och situationer skulle fylla en funktion. Under varje genre ges en kortfattad 
beskrivning samt belysande exempel på filmer och verk. Vägledning för hur man praktiskt 
ska använda genrebeteckningarna, t ex. om de är närliggande eller svåra att skilja åt, ges 
också. I många fall blir en beteckning överflödig, t ex. behöver man inte använda genren 
historical under war, då det är underförstått. Form- och genrebeteckningarna MIGFG valt 
ut för spelfilm finns i bilaga 4. 

 
Dessa 72 beteckningar blir än fler om man betänker alla de fusioner mellan genrer som 
finns. Den romantiska komedin är en av de allra största hollywoodgenrerna, för att ta ett 
uppenbart exempel. Att en film går under fler än en genre är mer regel än undantag, även 
om genrefusioner inte är allmänt etablerade som beteckningar. MIGFG är till skillnad från  
t ex. LCSH en fasetterad lista, vilket innebär att man effektivt kan sätta samman flera 
självständiga genrebeteckningar med ett semikolon, t ex. Jakten på den försvunna skatten 
(1981) (adventure; comedy), I hetaste laget (1959) (gangster; comedy).  
 
Yee kommer i sin komparativ studie mellan LCSH:s form- och genreavdelning och 
MIGFG fram till att den förra är att föredra, då den täcker in fler aspekter och är mer 
genomarbetad (2000, s. 261).  
 
4.3 Fiktiva karaktärer 
 
Ibland förekommer det i filmer och program särskilda fiktiva karaktärer som i sig själva 
kan sägas utgöra någonting Yee kallar kvasigenrer (1988, s. 14). Alla vet vad man kan 
vänta sig av ”en Sherlock Holmes” eller ”en James Bond”. Fiktiva namn kan vara 
värdefulla sökingångar till filmmaterial, och bör därför finnas med i en ämnesindexering 
då det är lämpligt. 
 
Guidelines kategori för karaktärer berör enbart namn på personer, kollektiv och ting i 
fiktionära verk, vilket med andra ord inte inbegriper sådana som ligger bakom ett verk,  
t ex. skådespelare (såtillvida inte en film handlar om en skådespelare). Däremot kan 
personerna finnas eller ha funnits på riktigt, men i själva fiktionen blir de ändå mer eller 
mindre fiktionära. Som nämnts tidigare rekommenderar Guidelines att namnen 
förekommer på ett framträdande vis i minst tre verk. Detta gäller dock ej verkliga 
personer. Att ett namn förekommer på ett framträdande vis kan man fastställa genom att 
bedöma dennes funktion för själva handlingens framåtrörelse. Här beaktas i första hand 
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om ett namn finns med i titeln och om det är troligt att användargrupper efterfrågar 
namnet. Om namnet förekommer i olika versioner hänvisar Guidelines till konsultering av 
andra verk där karaktären förekommer, liksom referensverk, i första hand LCSH, för att 
fastställa det mest etablerade. Om en person är känd både under sitt riktiga namn och 
under ett smeknamn kan hänvisningar göras mellan de båda. 
 
I bibliografiska katalogposter följer form- och genrekategori efter namn. Förklarande 
parenteser föredras framför allt då det rör sig om fiktiva namn; de vanligaste varianterna är 
fictious character(s) och legendary character(s). De formateringsfält som används i 
MARC är oftast 600 (namn på verkliga personer), 610 (instutitionsnamn) och 650 
(allmänna ämnesord, inklusive fiktiva namn).  

 
4.4 Sättning (tid och plats) 
 
Sättningen (tid och plats) för ett fiktionärt verk ska också fastställas när det bedöms vara 
relevant för återvinning (Guidelines 2000, s. 42). I MARC placeras dessa i fält 651 (namn 
på verkliga platser). Fiktiva platser räknas som allmänna ämnesord och placeras i fält 650 
med parentesen Imaginary place eller, mer sällan, Imaginary organizations. Den senare 
ska enbart användas då den organisatoriska aspekten av verket är betonat. Fiktiva platser 
måste ha förekommit i minst tre verk. För att fastställa fiktiva platser bör man konsultera 
LSCH, källan i sig, och andra referensverk. Relativt få fiktiva platser återfinns dock i 
LSCH, eftersom denna är utformad för indexering av icke-fiktion.  
 
Tid ska bara bestämmas då det är lämpligt, dvs. då det fyller en relevant funktion för 
berättelsen ifråga och inte bara fungerar som bakgrundskuliss. Tid placeras i MARC-
formatet enligt Guidelines efter geografiskt namn i fält 651, men kan också stå för sig 
självt i 650.  
 
4.5 Ämnesordslistor 
 
Att bestämma de allmänna ämnesorden hos ett fiktionärt verk är en problematisk process 
som präglas av en viss grad av godtycklighet. Den subjektiva faktorn spelar här en större 
roll än då man bestämmer t ex. sättning. De allmänna ämnesorden kan sägas utgöra de 
som inte är form/genre, sättning eller fiktiva karaktärer. Ämnesordslistor eller tesaurusar 
skapar bättre förutsättningar för en mera professionell, enhetlig och rationell indexering 
och underlättar även sökandet efter och identifieringen av dokument. Exempel på 
etablerade ämnesordslistor är LCSH och Kungliga Bibliotekets databas Svenska 
ämnesord.  
 
IFLA (International Federation of Library Associations and institutions) har fastställt 
internationella principer för hur en ämnesordslista bör vara konstruerad. Många 
ämnesordslistor bygger på dessa grundläggande principer, bl.a. LCSH och Svenska 
ämnesord.   
 

1. Ett ämne ska representeras av endast ett ämnesord. Detta innebär även någon form 
av kontroll av synonymer, homonymer och närbesläktade ord.    

2. Den semantiska strukturen ska uttryckas genom hierarkiska länkar med liknande 
och över- och underordnade termer. 
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3. Den syntaktiska strukturen i ett ämnesordssystem ska binda samman ett ämnesords 
olika delar utifrån syntagmatiska relationer snarare än utifrån paradigmatiska då 
man uttrycker komplexa och sammansatta ämnen.  

4. För att uppnå konsekvens ska nya ämnesord konstrueras på samma sätt som 
jämförbara ämnesord i ämnesordslistan. 

5. För att underlätta sökning ska egennamn och titlar ha samma form som i den 
deskriptiva katalogiseringen. 

6. Ämnesorden ska vara dokumentbaserade, dvs. utvalda utifrån de ämnen som 
återfinns i den gällande dokumentsamlingen.  

7. Språkbruket  i ämnesordslistan ska spegla språkbruket hos de tänkta användarna  
(Kungliga Biblioteket 2004). 

 
I Guidelines hänvisas till LCSH som den auktoritetslista man ska använda sig av för att 
bestämma allmänna ämnesord. Hur man ska tillämpa denna kategori beskrivs minst 
ingående av de fyra kategorierna i Guidelines. För det första görs det ingen tydlig 
definition av topic (allmänna ämnesord). För det andra: även om vissa tips ges om var 
man kan vända sig för att välja ut representativa ämnen (omslag, recensioner och källan 
själv), ges inga direktiv om hur man konkret ska gå tillväga; att bara påpeka att man ska 
sträva efter att indexera ”[…] as many topical headings as the subjects of a work warrant” 
(Guidelines 2000, s. 47), utan att säga vad detta i praktiken innebär, är inte till någon 
större nytta. Över huvud taget känns denna kategori något underutvecklad, vilket även 
antalet sidor denna kategori upptar i Guidelines antyder (sex, varav fyra med enbart 
exempel).  
 
4.5.1 Svenska ämnesord 

 
Enheten för Bibliografisk Utveckling och Samordning (BUS) vid Kungliga Biblioteket 
(KB) har som sin främsta uppgift att främja enhetlighet och kvalitet för skapandet av 
bibliografiska poster. En stor del av detta arbete är att ansvara för och uppdatera databasen 
Svenska ämnesord, som är uppbyggd enligt samma principer som LCSH. Ingrid Berg 
arbetar vid  KB med Svenska ämnesord, och hon menar att en av målsättningarna bakom 
databasen är att överlag ligga väldigt nära LCSH, både vad beträffar själva ämnesorden 
och principerna för ämnesindexering. Databasen, som omfattar ca 30 000 
ämnesordskombinationer, utvecklas i samarbete med andra bibliotek och finns fritt 
tillgänglig på webben att använda då man vill förse dokuments katalogposter med 
ämnesord. Den stora fördelen med ett gemensamt indexeringsspråk är dels att 
möjligheterna att bemöta användarnas informationsbehov blir klart större, och dels att man 
sparar tid och pengar för enskilda bibliotek och filmarkiv. Svenska ämnesord har ett 
tydligt användarperspektiv, och vem som helst är välkommen att föreslå nya ämnesord. 
Svenska ämnesord lämpar sig bäst inom humanistiska och samhällsvetenskapliga 
områden, och mindre bra för bibliotek specialiserade på naturvetenskapliga ämnen.   
 
De som använder sig av Svenska ämnesord är framför allt LIBRIS-biblioteken, som också 
aktivt verkar för databasens utveckling. Varje verk ämnesindexeras av det bibliotek som 
först katalogiserar det, och övriga bibliotek accepterar vanligtvis dessa ämnesord. En 
ämnesordsanalys av ett verk ska inte behöva göras om av varje bibliotek. Kompletteringar 
kan dock göras, om man finner det nödvändigt. Bibliotek kan t ex. göra en mer fullständig 
ämnesindexering av verk inom sina specialområden.  
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När databasen skapades var den ursprungliga tanken att den främst skulle användas för 
indexering av facklitteratur, men användningsområdena har utvidgats betydligt och kan 
enligt Berg mycket väl användas för indexering av fiktion såsom skönlitteratur och 
spelfilm och vid Lund stadsbibliotek gör man redan detta. Dock anser Berg att form- och 
genreingångar är underrepresenterade i databasen, vilka spelar en stor roll för indexering 
av inte bara spelfilm utan även skönlitteratur, musik och bilder.  
 
Form- och genrelistan består av 40 beteckningar och återfinns i bilaga 5. BUS delar upp 
ämnesord i två större kategorier: ämnesord bestående av egennamn (personer, 
institutioner, geografiska namn), och allmänna ämnesord som anger föremål, egenskaper, 
händelser, handlingar etc.  
      
4.5.2 Svensk Biblioteksförenings ämnesordslistor för skönlitteratur 
 
Som tidigare nämnts menar vi att det på många sätt är det fullt möjligt att jämställa 
skönlitteratur med spelfilm, då de båda är fiktionära historier. Därför kan ämnesordslistor 
utvecklade för skönlitteratur vara möjliga att tillämpa på spelfilm, i alla fall då det handlar 
om allmänna ämnesord och sättning. Vad gäller form- och genre, och fiktiva karaktärer - 
en film har många gånger en litterär förlaga - finns det också fler likheter än skillnader. 
Principer och tillvägagångssätt som gäller ämnesordslistor för skönlitteratur torde därför i 
mångt och mycket även vara giltiga för spelfilm. 
 
Svensk Biblioteksförening arbetar för närvarande med två ämnesordslistor konstruerad 
specifikt för skönlitteratur - en för barn- och ungdomslitteratur och en för vuxen. Dessa 
påbörjades 2001 och förväntas publiceras under 2004. Bakgrunden till projektet var att 
man kommit fram till att skillnaden mellan fack- och skönlitteratur är så stor att det inte 
går att tillämpa ämnesindexering avsedd för facklitteratur på skönlitteratur. En romantitel 
säger sällan något om ämnesinnehållet, utan syftar mer till att vara en slagfärdig inbjudan 
för att locka läsare. Klassifikationskoder beskriver språk, målgrupp eller skönlitterära 
former, snarare än ämnesinnehåll. Svensk Biblioteksförening konstaterar krasst att 
möjligheterna att söka skönlitteratur genom ämne i svenska bibliotekskataloger är 
obefintligt om inte en specifik ämnesordskategori finns (2003, s. 3). 
 
Då ämnesanalysen utförs rekommenderas att relevant information om verket hämtas från 
omslag, databaser, recensioner och andra texter, eftersom det inte är möjligt att läsa hela 
verket. Svensk Biblioteksförenings ämnesordslistor strävar efter att täcka in aspekter som 
genre, form (t ex. noveller, lyrik, essäer, etc.) centrala teman och motiv, huvudpersoner, 
plats och miljö, samt tid (ej publicering). Följande checklista rekommenderas, i 
kronologisk ordning: 
 

1. bestäm bokens genretillhörighet(-er); 
2. bestäm den tid i vilken handlingen försiggår; 
3. bestäm den plats och/eller miljö där handlingen utspelar sig; 
4. bestäm verkets centrala teman och motiv; 
5. lägg till specifika termer som kan underlätta identifieringen av boken; 
6. lägg till personnamn som är intressanta att ha med i indexeringen (fiktiva eller ej); 
7. bestäm bokens form (Svensk Biblioteksförening 2003, s. 5 f.). 

 
Nationalencyklopedin är vägledande för geografiska namn och deras stavning. När själva 
”ramen” (genre, tid och plats) är klar återstår att tilldela verket ett antal ämnesord, som 
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återger bokens övriga ämnesaspekter så konkret som möjligt. Ett verk kan i teorin ha hur 
många ämnesord som helst, emellertid rekommenderas en viss begränsning för att 
termerna inte ska förlora sin betydelse (Svensk Biblioteksförening 2003, s. 13 ff.).  
 
Som synes kunde denna checklista, lätt omarbetad, även gälla för ämnesindexering av 
spelfilm. Om man använder Kungliga Bibliotekets databas Svenska ämnesord, som 
kontrollerad vokabulär skulle det kunna se ut såhär: 
 
Casablanca (1943) 
 

1. filmens genretillhörighet(-er): (melo-)drama. 
2. tid i vilken handlingen försiggår: 1930-talet, 1940-talet. 
3. plats och/eller miljö där handlingen utspelar sig: Casablanca, Marocko. 
4. verkets centrala teman och motiv, och specifika termer som kan underlätta 

identifieringen av filmen: andra världskriget – motståndsrörelser, nazism, Vichy-
regimen 1940-1944.    

5. lägg till personnamn som är intressanta att ha med i indexeringen (fiktiva eller ej): 
Rick Blaine. 

6. bestäm filmens form: spelfilm. 
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5. Ämnesindexering av spelfilm i Sverige 
 
Vi nämner genomgående i denna uppsats en svensk kontext som utgångspunkt att tillämpa 
ämnesindexeringen på, vilket i praktiken innebär folkbibliotek, Bibliotekstjänst (BTJ) och 
filminstitutionerna Svenska Filminstitutet (SFI) och Statens Ljud- och Bildarkiv (SLBA). 
SLBA och SFI är de två största ins titutionerna i Sverige med specifik inriktning på film, 
och därmed filmkatalogisering. BTJ är den största verksamheten i Sverige som förser 
bibliotek med spelfilm och tillhörande katalogposter.  
 
I detta kapitel undersöks hur möjligheterna att söka efter spelfilm genom ämnesord på 
dessa ställen ser ut i dagsläget, samt hur man resonerar kring ämnesindexering av spelfilm.  
Utöver att granska de publika katalogerna vid dessa institutioner, har vi även varit i 
kontakt med representanter för fem utvalda folkbibliotek, samt intervjuat Bengt 
Erlandsson, filmkatalogisatör vid BTJ i Lund, Rolf Lindfors vid SFI, och Olle Johansson, 
chef för katalogenheten på SLBA.  
 
5.1 Folkbibliotek 
     
En fråga vi tidigt ställde oss i uppsatsens gång var hur möjligheterna att söka efter 
spelfilmer på svenska folkbibliotek ser ut, varför vi valde att undersöka möjligheterna att 
söka efter spelfilmer genom ämne i fem publika bibliotekskataloger. Biblioteken valdes ut 
selektivt, för att representera både de som katalogiserar sitt filmbestånd själva och de som 
hämtar sina poster från Bibliotekstjänst (BTJ). Det hade varit föga meningsfullt att titta på 
fem bibliotek som alla hämtar sina katalogposter från BTJ, då dessa skulle varit i princip 
identiska. 
 

• Karlskoga folkbibliotek, och Borås och Malmö stadsbibliotek katalogiserar själva. 
• Kalmar och Lund stadsbibliotek hämtar sina poster från BTJ. 

 
Efter katalogsökningarna kontaktades även personal vid respektive bibliotek via mail för 
kompletterande information: Synnöve Hansen, Karlskoga, Elsbeth Holmberg, Lund, Jan 
Johannesson, Borås, Karin Larsson, Malmö, och Gudrun Sturesson, Kalmar. 
 
De fem biblioteken har mellan 500 (Lund) och 2600 (Malmö) filmer i sitt bestånd; 
samtliga började köpa in filmer på 1990-talet, Lund först 1999 i samband med ombyggnad 
och omorganisation. Ekonomiska aspekter avgör inköpstakten; rättigheter att låna/hyra ut 
filmer kostar en del och av principiella skäl tar några bibliotek ingen avgift för uthyrning. 
Malmö stadsbibliotek hämtar uppgifter dels från själva filmen (för- och eftertexter, omslag 
etc.), och dels från olika databaser som Internet Movie Database (IMDB), Svensk 
Filmdatabas, Statens Ljud- och Bildarkiv (SLBA) och All-Movie Guide. Karlskoga 
folkbibliotek och Borås stadsbibliotek utgår ifrån BTJ-häftet, filmen själv och den 
information som medföljer, då de katalogiserar.  
 
Då vi sökte i bibliotekskatalogerna kunde det konstateras att produktionsrelaterade 
aspekter såsom titel (även originaltitel), regissör, skådespelare och språk ingick i samtliga 
poster och fungerade som sökingångar. Hur de hanterar kategorin ämnesord (om alls) i 
katalogposterna redovisas i tabell 3 som följer:  
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Tabell 3: Ämnesingångar för spelfilm i fem bibliotekskataloger 
 
Filmtitel Borås Kalmar Karlskoga Lund Malmö 
Apocalypse 
now - redux 
(1979, 2001) 

Finns ej i 
beståndet. 

Ämnesord: 
krigsfilm, drama. 

Ämnesord: 
hyrvideo + 14 
skådespelare. 
Serie: spänning. 
 

Ämnesord: 
krigsfilm, 
drama,  
Vietnamkriget. 

Ämnesord: 
hyrvideo-nytt 
2002, krigsfilm, 
Vietnamkriget 
1961-1975; 
”mer info”-
länk. 

Casablanca 
(1943) 
 

Ämnesord: 
video. 

Ämnesord: 
drama. 

Ämnesord: 
hyrvideo + tre 
skådespelare. 
Serie: klassiker. 

Ämnesord: 
drama. 

Ämnesord: 
hyrvideo-nytt 
2002; ”mer 
info”-länk. 

Chinatown 
(1974) 
 

Ämnesord: 
DVD. 

Ämnesord: 
thriller. 

Ämnesord: 
spänning, 
hyrvideo + tre 
skådespelare. 

Ämnesord: 
thriller. 

Ämnesord: 
hyrvideo-nytt 
2002; ”mer 
info”-länk. 

De 400 slagen 
(1959) 
 

Ämnesord: 
video. 

Finns ej i 
beståndet. 

Finns ej i 
beståndet. 

Ämnesord: 
drama, nya 
vågen. 

Ämnesord 
saknas, ”mer 
info”-länk. 

Det ljuva livet 
(1960) 
 

Finns ej i 
beståndet. 

Ämnesord: 
drama. 

Finns ej i 
beståndet. 

Ämnesord: 
drama. 

Ämnesord 
saknas, ”mer 
info”-länk. 

Det sjunde 
inseglet 
(1957) 

Ämnesord: 
video. 
Serie: 
klassiker. 

Finns ej i 
beståndet. 

Ämnesord: 
hyrvideo + sju 
skådespelare. 
Serie: klassiker. 

Ämnesord: 
drama, 
medeltiden. 
Serie: klassiker. 

Ämnesord: 
hyrvideo-nytt 
2003; ”mer 
info”-länk. 

En 
kärlekshistoria 
(1970) 

Ämnesord:  
DVD. 

Ämnesord: 
drama.  

Ämnesord 
kärlek/drama 
hyrvideo + sju 
skådespelare. 

Ämnesord: 
drama. 

Ämnesord: 
hyrvideo-nytt 
2003; ”mer 
info”-länk. 

Fucking Åmål 
(1998) 
 

Ämnesord: 
video. 

Ämnesord: 
drama . 
 

Ämnesord: 
kärlek/drama 
hyrvideo + 11 
skådespelare. 

Ämnesord: 
drama . 

Ämnesord 
saknas, ”mer 
info”-länk. 

Fönstret åt 
gården 
(1954) 

Finns ej i 
beståndet. 

Ämnesord: 
thriller. 
Serie: 
Hitchcock-
klassiker. 

Ämnesord: 
spänning, 
hyrvideo + fem 
skådespelare. 

Ämnesord: 
thriller. 

Ämnesord 
saknas, ”mer 
info”-länk. 
 

Gudfadern  
(1972) 
 

Finns ej i 
beståndet. 

Ämnesord: 
action; thriller. 

Ämnesord: 
spänning, 
hyrvideo + fem 
skådespelare. 

Ämnesord: 
action, thrille r, 
maffia, Förenta 
Staterna. 

Ämnesord: 
hyrvideo-nytt 
2003; ”mer 
info”-länk. 

Lejonkungen 
(1994) 
 

Ämnesord: 
video. 

Serie: Walt 
Disney klassiker. 

Ämnesord: 
animerad film, 
hyrvideo. 
Serie: barnfilm. 

Serie: Walt 
Disney 
klassiker. 

Ämnesord 
saknas, ”mer 
info”-länk. 
 

Truman show 
(1998) 
 

Finns ej i 
beståndet. 

Ämnesord:  
komedi. 

Ämnesord: 
hyrvideo + sju 
skådespelare. 
Serie: komedi. 

Ämnesord: 
komedi + 
sammanfattning.  

Ämnesord 
saknas, ”mer 
info”-länk. 
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Om en film i tabellen ovan existerade i både VHS- och DVD-format i katalogen, har det 
senare valts som exempel, då de generellt visar en mer samtida katalogiseringspraxis.  
 
Borås stadsbibliotek har en ämnesordskategori, men denna beskriver enbart mediets 
format - i praktiken ”video” och ”DVD” - vilka återfinns i den bibliografiska posten inom 
andra fält, som hyllplats och omfång. De enda ingångar man med lite god vilja skulle 
kunna tolka som form/genre är serieingången klassiker under exemplet Det sjunde 
inseglet. I praktiken erbjuds alltså inte ämnesingångar, trots att Jan Johannesson på Borås 
stadsbibliotek menar att det ofta händer att låntagare efterfrågar film utifrån 
ämnesaspekter, som t ex. en film som utspelas i Indien eller i 1600-talsmiljö. 
 
Gudrun Sturesson på Kalmar stadsbibliotek upplever däremot inte detta behov särskilt 
påtagligt, varken från låntagarens eller bibliotekariens sida. Kalmar och Lund 
stadsbibliotek hämtar sina katalogposter från BTJ, och därför är de nästintill identiska. 
BTJ:s genrelista består av 18 beteckningar, och är i sin tur är hämtad från SLBA. Lund är 
det bibliotek i vår undersökning som haft ett filmbestånd kortast tid, men har samtidigt 
den mest utvecklade ämnesordskategorin. Här läggs ämnesord in som lokala 
anmärkningar vilka hämtas från Kungliga Bibliotekets databas Svenska ämnesord. 
Katalogposterna för Det sjunde inseglet och Gudfadern innehåller sådana. Elsbeth 
Holmberg vid Lund stadsbibliotek påpekar att de är sparsamma med innehållsmässiga 
ämnesord 
 
Holmberg menar att BTJ:s genrebeteckningar är bristfällig, varför man valt att 
komplettera dessa med lokala (t ex. nya vågen i exemplet De 400 slagen), som de hämtar 
från ovan nämnda databas och även andra, t ex. All-Movie Guide. Lund stadsbibliotek 
lägger även in geografiska och tidsmässiga ämnesord om de anses ha en betydelsefull 
funktion i filmen ifråga och utgöra potentiella söktermer för användare. Anledningen till 
att man här valt att ämnesindexerar film är enligt Holmberg att man märkt att låntagare 
ofta efterfrågar film utifrån ämnesaspekter, och vill kunna tillmötesgå detta behov.   
 
I Karlskogas bibliotekskatalog återfinns kategorin ämnesord, vilken kan bestå av sex 
genrer - klassiker, spänning, komedi, kärlek/drama, barnfilm, ungdomsfilm - och även 
utvalda skådespelare, vilka vanligtvis brukar höra hemma i fält som ”medverkande”. Även 
”hyrvideo” och ”hyrDVD” återfinns som ämnesord, vilket kan betraktas som något 
överflödigt då dessa beteckningar redan finns i andra katalogfält. Vidare kan man märka 
en viss inkonsekvens då seriekategorin ibland innefattar en genrebeteckning, som i fallet 
The Truman show.    
 
På Malmö stadsbibliotek innehåller ämnesordskategorin vanligtvis ”hyrvideo-nytt” och ett 
årtal. I ytterst få fall har lokala ämnesord lagts in - t ex. DVD-utgåvan av Apocalypse now 
- redux som tilldelats ämnesorden krigsfilm och Vietnamkriget 1961-1975. Karin Larsson 
vid Malmö stadsbibliotek tror att det kan finnas ett intresse från låntagarna att förse 
spelfilmer med ämnesord, men menar att det är ett tidskrävande arbete som de inte har 
utrymme för. 
 
Malmö håller på att utveckla sin katalog, under tillkomsten av denna uppsats har en ”mer 
info”- länk lagts till på flera filmer. Om man klickar på denna kan man söka mer 
information om filmerna genom länkar till bl a. Nationalencyclopedin, Svensk 
Filmdatabas, IMDB, Mediearkivet, Artikelsök, samt flera etablerade sökmotorer på 
Internet som Askjeeves och Google.  



 41 

 
Denna mindre undersökning visar på att bibliotek som ämnesindexerar sitt filmbestånd på 
egen hand inte har någon högre grad av konsistens sinsemellan, utan gör som de själva 
anser lämpligast. Det kan också konstateras att ämnesingångarna överlag var få eller 
obefintliga i de samtliga bibliotekskataloger. Med andra ord är det generellt sett knappast 
något man lägger någon större vikt vid. Lund stadsbibliotek bryter dock mönstret och 
inkluderar lokala ämnesord i vissa fall, och i Malmö pekar man på ett alternativ genom att 
med länkar låta användaren själv söka efter ytterligare information.   
 
5.2 Bibliotekstjänst  

 
Bibliotekstjänst (BTJ) är ett av de ledande företagen inom media- och 
informationsområdet. Deras främsta kunder är folk- och skolbiblioteken, vilka erbjuds t 
ex. inköpsvägledning och bibliografisk service (katalogposter). Med andra ord stödjer och 
rationaliserar BTJ bibliotekens arbete.  I deras katalog, BTJ-häftet, presenteras media som 
biblioteken kan köpa. Ungefär 300 spelfilmer per år presenteras i häftet och kan köpas för 
uthyrning eller utlåning på biblioteket. BTJ strävar efter att erbjuda i princip all 
”kvalitativ” film som finns på marknaden, liksom dokumentärer och andra typer av 
faktafilm. Bengt Erlandsson, filmkatalogisatör vid BTJ i Lund, konstaterar att efterfrågan 
på filmer från biblioteken, ökar stadigt. 
 
Erlandsson påpekar att filmen alltid är primärkällan vid katalogisering, men i regel räcker 
informationen som finns i för- och eftertexterna och texten på filmomslaget. Även 
databaser konsulteras – främst Internet Movie Database (IMDB), i Erlandssons ögon en 
mycket lättanvänd och framför allt väldigt omfattande databas. För svenska filmer 
använder Erlandsson främst SLBA:s webbaserade databas. 1974-1999 utgav SFI 
Faktablad om film, ett informationsblad om i Sverige biografvisade filmer, som var till 
god hjälp. Svensk filmårsbok är också ett hjälpmedel. I dessa två referensverk finns en 
sammanfattning av filmerna, vilken Erlandsson på senare tid börjat lägga in i 
katalogposterna - se exemplet The Truman show nedan. Eftersom BTJ enbart har tillgång 
till dessa i pappersformat, skrivs de av manuellt. Detta gör det väldigt tidskrävande. All 
information i katalogposterna är sökbara, vilket innebär att även ord i sammanfattningarna 
fungerar som sökingångar.  
 
Ämnesordsindexering av spelfilm har varit uppe för diskussion på BTJ, men det har fallit 
på hur man så effektivt som möjligt ska utföra detta. Man försökte t ex. tidigare att scanna 
in omslagets bild och text på baksidan, men det uppstod tekniska problem. Erlandsson 
säger att han också tyvärr tror att spelfilmens lägre status i förhållande till litteraturen 
påverkar hur gedigen indexeringen är.  
 
Spelfilmerna förses även med en genrebeteckning. Förteckningen som används för detta 
ändamål är sammansatt av SLBA och består av arton genrer (se bilaga 7). Erlandsson 
tycker dock att genrelistan är för grov, vilket t ex. kan få konsekvensen att alltför många 
filmer drunknar under genrerna drama och komedi. Om en film inte passar in under någon 
direkt genre kategoriseras den oftast lite bekvämt som drama. Erlandsson tycker att 
SLBA:s genreförteckning med fördel kan utvecklas och inkludera fler genrer. 
 
Nedan följer tre exempel på hur BTJ:s katalogposter över film – här från Kalmar och Lund 
stadsbibliotek – ser ut: 
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Att angöra en brygga (1965) 
 
Titel Att angöra en brygga [Videoupptagning] / regi: Tage Danielsson 
Medietyp Video 
Utgivning  Stockholm : SF, [1992?] 
Omfång 1 videokassett (VHS) (1 tim., 36 min.) : ljud, färg 
Videonummer 812 
Serie Svenska ord ; 2 
  Originalfilmen: Svenska ord, 1965 

Medverkande 
Skådespelare: Monica Zetterlund, Lars Ekborg, Birgitta Andersson, Gösta Ekman, Hans 
Alfredson, Katie Rolfsen, Tage Danielsson, Hans Furuhagen ... ; foto: Martin Bodin ; musik: 
Lars Färnlöf 

Hylla Hc.02/VK 
Klassifikation Hc.025/VK 
Ämnesord Komedi 
 
Kvarteret korpen (1963) 
 

Titel 
Kvarteret Korpen [Videoupptagning] : en film / av Bo Widerberg ; manus och regi: Bo 
Widerberg 

Omslagstitel Bo Widerbergs Kvarteret Korpen 
Medietyp Video 
Utgivning  Stockholm : SF, [1996] 
Omfång 1 videokassett (VHS) (1 tim., 36 min.) : ljud, s/v 
Videonummer Filminstitutet video 3213622 
Serie Klassiker 
Anmärkning  Video. - Spelfilm 
  Originalfilmen: Europa film, 1963 

Medverkande 
Skådespelare: Thommy Berggren, Keve Hjelm, Emy Storm, Ingvar Hirdwall, Christina 
Frambäck, Agneta Prytz ; foto: Jan Lindeström ... 

  03219084 
Hylla Hc.02/VK 
Klassifikation Hc.025/VK 
Ämnesord Drama 
Länk Extra information 
 
The Truman show (1998) 
 

Titel 
The Truman show [Videoupptagning] / directed by Peter Weir ; written by Andrew Niccol ; 
produced by Scott Rudin ... 

Språk Engelska, Svenska, Flera Språk 
Medietyp Video 
Utgivning  Göteborg : Paramount Home Entertainment Sweden, [2001] 
Omfång 1 DVD-Video (1 tim., 38 min.) : ljud, färg 
Videonummer SV 1062976 
Anmärkning  Video. - DVD. - Spelfilm 
  Originalfilmen: Paramount Pictures Corp., cop. 1998 

Språkanm 
Tal på engelska, dubbad till tyska, tjeckiska, polska och ungerska. Textad på engelska, 
tyska, danska, norska, finska nederländska, isländska, engelska för hörselskadade och 
otextad 

Medverkande 
Skådespelare: Jim Carrey, Laura Linney, Noah Emmerich, Natascha McElhone, Holland 
Taylor, Brian Delate, Ed Harris ... ; foto: Peter Biziou ; musik: Burkhard Dallwitz 

  
Region 2; bildformat: 16:9 (1.85:1 widescreen); ljudformat: Dolby digital 5.1, Dolby digital 
surround 

  
"Truman Burbank lever på ön Seahaven som han aldrig lämnar på grund av att han är rädd 
för vatten sedan han sett sin far drunkna i en båtolycka. Han är gift med sköterskan Meryl 
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och arbetar själv som försäkringsagent. Han drömmer ofta om Lauren som hans far skickade 
iväg till Fiji. Vad Truman inte vet är att han sedan födseln är huvudpersonen i en såpopera. 
Seahaven är egentligen en gigantisk tv-studio och alla människorna runt omkring honom är 
skådespelare. Det finns kameror överallt som följer alla hans rörelser. Miljoner människor 
över hela världen följer hans liv i tv som leds av producenten Christof. Men Truman börjar 
bli misstänksam, särskilt när han får se skådespelaren som spelade hans far i en folksamling. 
Hastigt skriver Christof ner en återförening mellan fadern och Truman. Men Trumans 
nyfikenhet är inte stillad. Han försöker lämna Seahaven tillsammans med Meryl men tvingas 
tillbaka. Till slut ger sig Truman iväg i en segelbåt. Chrisof lyckas nästan dränka honom 
med sitt datakontrollerade väder. Truman når slutet av tv-studion. Christof försöker övertala 
honom att stanna, men Truman öppnar utgångsdörren och lämnar studion för den riktiga 
världen." - Faktablad om film/utgivet av Svenska filminstitutet ; 98:154 

  01216925 ; 02224643 ; 02226256 
Hylla He.02/VC 
Klassifikation He.025/VC 
  [Hcee.025/VC] 
Ämnesord Komedi 
Länk Extra information 
 
Sammanfattningar som den i The Truman show förekommer som sagt ännu inte i så 
många av BTJ:s katalogposter. Som framgår av exemplen står genrebeteckningen under 
ämnesordskategorin.  
 
Erlandsson uppskattar att han hinner med att katalogisera 10-12 filmer per dag i 
genomsnitt. Om man dessutom skulle ämnesindexera dessa, skulle antalet rimligtvis 
minska. Det är en fråga om prioritering, där man måste beakta hur mycket tid som är 
rimligt att lägga på det och kanske framför allt hur stort behovet är. Dock tror Erlandsson 
att behoven förr eller senare kommer. Erlandsson kan inte uppskatta hur vanligt det är att 
låntagare använder sammanfattningarna som ämnesingångar till filmerna, och säger 
samtidigt att han får ytterst lite kommentarer på katalogiseringen över huvud taget från 
biblioteken.  
 
5.3 Svenska Filminstitutet - Svensk filmdatabas  
 
Svenska Filminstitutet (SFI) är en stiftelse som bildades 1963. Deras huvudsakliga uppgift 
är att fördela det ekonomiska stöd som finns för produktion av svensk film, att arbeta för 
distribution och visning av film i hela landet, samt bevara det filmhistoriska arvet. De 
företräder även svensk film internationellt. Finansieringen av verksamheten sker genom 
bidrag från svenska staten, SVT och TV4, liksom från landets biografägare som betalar in 
en biografavgift på 10 % av bruttobiljettintäkterna (Svenska filminstitutet 2004). 
 
SFI tillhandahåller dessutom ett specialbibliotek för film, som är det största i sitt slag i 
Sverige, och Svensk filmdatabas, vilken innehåller fakta om samtliga svenska långfilmer 
sedan 1897 och fakta om en stor mängd kort- och dokumentärfilmer. Även en stor mängd 
utländska filmer finns. Databasen har bara funnits sedan 2003 och är tillgänglig för 
allmänheten på webben. Bakgrunden till Svensk filmdatabas var enligt Rolf Lindfors vid 
SFI att sätta samman de tre av SFI utgivna skrifterna Svensk Filmografi, som enbart 
presenterar svensk film, Faktablad om film (upphörde 1999), och Filmårsboken, som 
redovisar alla i Sverige biografvisade filmer. Faktablad om film och Filmårsboken är 
innehållsmässigt i princip identiska, den förra är i lösblad och den senare inbunden. 
Uppgifterna i databasens filmposter bygger på dessa tre referensverk.  
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Svensk filmdatabas erbjuder en mängd olika sökingångar, framför allt 
produktionsrelaterade uppgifter (titel, personer, premiärår, musik, förlaga, visningar och 
bolag) men också t ex. kortare biografier om medverkande och vilka priser filmen fått. 
Även rollistan, filmens fiktiva karaktärer, fungerar som sökingångar. Till varje filmpost 
finns dessutom en länk till Filmfaktablad, som innehåller en relativt utförlig 
sammanfattning av filmens handling. Denna hämtas från de tre referensverken ovan. Man 
kan rikta sökningar efter kategorin ”ämnesord”. Ord i sammanfattningarna fungerar som 
söktermer, vilket gör dem till en form av ämnesingångar. Enligt Lindfors hämtas 
information om svenska filmer ej från externa källor, utan från filmen själv och dess 
omslag. Eftersom antalet svenska långfilmer per år är ganska lätträknade kan denna 
process utföras grundligt och noggrant.  
 
Tidigare tilldelades filmerna även enskilda ämnesord, vilka återfanns i ett index längst bak 
i de tryckta versionerna av Svensk filmografi. Dessa fungerar i Svensk filmdatabas 
fortfarande som en egen form av sökingång,  men återfinns inte alltid i 
sammanfattningarna - t ex. kan man söka på termen sommar och få upp Att angöra en 
brygga (1965) i träfflistan, trots att sommar inte står med i sammanfattningen. Lindfors 
menar att eftersom ingen tesaurus användes var urvalet av ämnesord godtyckligt och hade 
låg konsistens. Därför upphörde man med detta. Lindfors säger att även en viss 
genreindelning gjordes tidigare, vilka fortfarande fungerar som sökingångar i Svensk 
filmdatabas. Därför kan man söka på komedi och få upp Att angöra en brygga i träfflistan 
- trots att denna genrebeteckning inte återfinns någonstans i katalogposten. Det 
förekommer enbart ett fåtal ”dolda” genrer i databasen, då enbart de mest etablerade och 
tydliga användes, som västern, musikal och science fiction. Detta har de upphört med, 
enligt Lindfors framför allt på grund av den problematik det innebär att genrebestämma 
filmer - t ex. upplevde man att i princip alla filmer har mer eller mindre starka inslag av 
dramatik, humor och spänning. Vad gäller utländska filmer erbjuds betydligt färre 
uppgifter: endast titelinformation, utgivningsland och produktionsår redovisas. Det finns 
med andra ord inga ämnesingångar alls. Däremot är möjligheterna att söka efter 
skådespelare, även utländska, väl utarbetat. Här kan man även få information om vilka 
roller en skådespelare gjort och i vilka filmer.   
 
SFI genrebestämmer som sagt inte filmerna i Svensk filmdatabas, men i deras 
ämnesordslista för tryckt material återfinns ett stort antal genreingångar som tillämpas för 
beståndet på sitt bibliotek. I ämnesordslistan finns även flera formingångar. Vi ser ingen 
anledning att denna inte skulle kunna tillämpas även på filmmaterial. 
Genrebeteckningarna återfinns i bilaga 6, och diskuteras även i kapitel 6.  
 
Katalogposterna i Svensk filmdatabas har inte utseendet av traditionella katalogposter, 
utan består av de olika typer av information som beskrivits ovan. Dessa är länkar som man 
kan klicka sig vidare till. Den länk som rör ämnesindexering är ”handling”, alltså 
sammanfattningen. Filmer kan under denna kategori sammanfattas på följande vis: 
 
Att angöra en brygga (1965)  
 

Svensk filmografi 
 
På Ensamholmen i Stockholms skärgård väntar ett sällskap på en segelbåt på väg från Stockholm. Man har på 
ön kokt kräftor och gjort allt i ordning för kvällens stora kräftskiva. De fyra personer som kommer ut med 
segelbåten har emellertid spriten med sig. "Kräftor kräva dessa drycker" som en gång Albert Engström 
formulerade det på en affisch inför omröstningen om totalförbud i Sverige. De fyra i båten är rena 
söndagsseglare. Medan skymningen faller över den stockholmska skärgården gör de upprepade, mer och mer 



 45 

desperata försök att lägga till vid öns brygga nedanför huset där kräftorna väntar. Alla försök att få den 
erforderliga kontakten mellan båten och land misslyckas skändligen i en rad notoriska oturligheter. Slutligen är 
alla så desperata att man äter kräftorna i land utan brännvin och på båten konsumeras brännvinet utan kräftor. 
Katastrofen är ett faktum. När båten äntligen lyckas angöra bryggan, är allting försent. 

 
Kvarteret korpen (1963) 
 

Svensk filmografi 
 

Året är 1936. Verkningarna av den stora depressionen är ännu kännbara i Sverige. Hitler iscensätter sin största 
propagandamanöver: Berlinolympiaden. I fattigkvarteret Korpen i Malmö bor Anders med sin familj. Det är 
första maj och Anders flickvän Elsie försöker locka honom till Folkets Park. Det gör också hans kompis Sixten 
som är fotbollsspelare och tänker spela sig in i en av storklubbarna så att han kan få komma till Paris och träffa 
prostituerade i päls. Anders dröm är att bli författare. Han har skrivit om sitt kvarter och dess innevånare och 
manuskriptet är insänt till ett förlag i Stockholm. Modern har i åratal försörjt familjen genom städning och tvätt 
åt andra. Fadern är a rbetslös försäljare. Hans inkomster på tillfälliga reklamuppdrag går åt till sprit. Med spriten 
dövar han sin känslighet och skammen över sina misslyckanden. Han drömmer om att sitta på lyxhotell och 
göra upp affärskontrakt över ett glas konjak med cigarren i vänster hand. Ett brev från förlaget i Stockholm 
anländer. Man vill att Anders skall komma dit för att "diskutera manuskriptet". Fadern ser honom genast som 
nobelpristagare och instruerar honom i affärsuppgörelsernas ritual. Men förlaget visar sig inte  berett att 
publicera. Fadern super i besvikelsen ned sig och hindrar därigenom Anders och modern att göra ett 
efterlängtat cirkusbesök. Anders anförtror sig åt Elsie. Han känner sig inte ha språket i sin makt. Elsie tröstar 
honom med sin kärlek. Hon blir med barn och vill gifta sig med honom men han värjer sig och söker råd hos 
fadern. Denne är dock berusad. Då Anders slår honom anklagar han hustrun för att genom otrohet ha förnedrat 
honom och vållat hans misär. Upprörd håller Anders förhör med modern och får av henne veta den verkliga 
sanningen. Det var den berusade faderns beteende som ledde till ett ögonblicks otrohet. Hon berättar också att 
hon en gång måst göra abort för deras fattigdoms skull. Anders ber henne gå och rösta på socialdemokraterna. 
Sixten skall ut på Europaturné. Anders beslutar sig för att bryta upp från kvarteret och följa med Sixten till 
Stockholm. Om han stannade skulle han drunkna i misären liksom alla de andra. Modern vädjar till honom att 
inte svika Elsie men hans beslut är oåterkalleligt. 

 

 
The Truman show är en utländsk film och har därför ingen sammanfattning av handlingen. 
Som framgår av exemplen ger dessa sammanfattningar en bild av filmens explicita 
handling, men inte direkt av centrala teman eller motiv på ett djupare plan. 
 
5.4 Statens Ljud- och Bildarkiv  

 
Statens Ljud- och Bildarkiv (SLBA) har funnits sedan 1979 och är Sveriges nationalarkiv 
för inspelat ljud och olika former av rörliga bilder. Samlingarna består huvudsakligen av 
material inom radio, TV, film, video, musik och multimedia. Uppskattningsvis är den 
sammanlagda inspelningstiden närmare fem miljoner timmar, vilket gör det till Europas 
största arkiv av audiovisuellt material. Jämfört med USA:s nationalbibliotek Library of 
Congress står det sig dock slätt - deras audiovisuella samling beräknas uppgå till mer än 
femtio miljoner timmar inspelat ljud och rörliga bilder (SLBA 2003, nr. 4). 
 
Enligt lag måste pliktexemplar av material ”som gjorts tillgänglig för allmänheten” 
levereras till SLBA. Sådant som offentliggjorts på Internet omfattas idag inte av 
pliktexemplarslagen (SLBA 2001, nr. 3). Målet är att på sikt samla, bevara och 
tillhandahålla hela den svenska produktionen av inspelat ljud och rörliga bilder. Vem som 
helst är välkommen att göra förfrågningar och söka i deras olika kataloger på webben. 
Katalogdatabaserna är uppdelade efter de olika medierna, och den som rör filmmaterial 
heter FILM/VIDEO (Svensk film- och videoförteckning). Allt i katalogposten är sökbart. 
Av upphovsrättsliga skäl är dock en stor del av materialet endast tillgängligt för forskning 
på plats i Stockholm eller som fjärrlån på ett 30-tal platser i landet.  
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Olle Johansson är chef för katalogenheten på SLBA och ansvarar för utformandet av 
regler och praxis för katalogiseringen. Enligt Johansson är den vanligaste 
användargruppen studenter vid samhällsvetenskapliga institutioner vid universiteten. 
SLBA:s samling av filmmaterial omfattar i första hand filmer som visats på svenska 
biografer eller givits ut på video i Sverige sedan arkivets tillkomst 1979. En hel del äldre 
filmer återfinns också, framför allt titlar som forskare efterfrågat (SLBA 2001, nr. 2).  
 
Katalogiseringen av filmmaterial består av två steg. Först inkommer filmen till 
förvärvsenheten som märker upp och registrerar objekten. Det är vid denna enhet som de 
lägger in basinformationen om filmen, sådant som huvudtitel, distributör osv. Sedan tar 
katalogenheten över posten. Det finns två nivåer för katalogisering. Den högre, mer 
utförliga får de svenska filmerna. Antalet omnämnda skådespelare, ansvarig för ljud, foto 
och dylikt är mer ingående för svenska filmer. Informationen om filmerna hämtas dels 
från första och andra primärkällan – filmen och dess omslag – men även från databaser, i 
första hand IMDB och SFI:s Svensk filmdatabas enligt Johansson. SLBA är medlem i 
organisationen International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA), vars 
katalogiseringsregler bygger på AACR2. IASA fungerade först som ett arkiv för 
ljudinspelningar men omfattar numera även film. Enligt Johansson ska SLBA:s 
katalogdatabas förändras, men på vilket sätt var ännu för tidigt att säga. 
 
SLBA har utformat en genrelista med 18 kategorier (se bilaga 7) som används för 
spelfilm, dock ej för filmer kortare än 30 minuter. Då det är lämpligt kan en film få två 
genrebeteckningar, men inte fler än så. Kategorin övrigt är tveksam – denna kan i 
praktiken innebära vad som helst och fyller därför ingen direkt funktion. En sökning på 
denna ”genre” gav 54 träffar i arkivet. Ibland stod den tillsammans med någon annan 
genre, vilket också framstår som något märkligt.  
      
Genrelistan har tagits fram i samarbete med filmvetenskapliga institutionen vid 
Stockholms universitet och är specifik för SLBA – den har alltså inte hämtats externt. BTJ 
använder sig av SLBA:s genreförteckning. Då katalogisatörerna vid SLBA 
genrebestämmer filmerna använder de sig av första och andra primärkällan, samt 
databaser som IMDB. Om man fortfarande är osäker kan man också göra ett nedslag i 
filmen, och på så sätt försöka avgöra genre. Dock ansåg Johansson att de som är ansvariga 
för omslaget till filmen hade en tendens att benämna alla filmer komedi. Förteckningen 
kommer inte förändras inom den närmsta framtiden enligt Johansson, som ser ett problem 
med en alltför detaljerad genreindelning, där större förkunskaper skulle krävas av både 
katalogisatör och användare.   
 
Någon utvecklad ämnesindexering finns ej på SLBA. Enligt deras tillämpningar av KRS 
görs ingen innehållsbeskrivning längre för långfilmer som biografvisats f.r.o.m. 2000, 
eller för motsvarande videoutgåvor. Johansson säger att de har diskuterat detta vid några 
tillfällen, men utan gå vidare med det. Spelfilmers ämnesinnehåll är problematiskt att 
avgöra, menar Johansson, då det inte är lika tydligt och ofta öppet för flera olika 
tolkningar. För dokumentärer och andra icke-fiktionära filmer har i de flesta fallen en 
SAB-klassning lagts in för att beskriva ämnesinnehållet, som fungerar som sökingångar. 
Johansson hävdar att problematiken kring att konstruera, uppdatera och använda sig av 
ämnesordslistor vid katalogiseringen på SLBA i nuläget är större än den potentiella nyttan. 
SLBA har under lång tid lagt in sammanfattningar, abstracts, i katalogposter för 
dokumentärfilm. Ett fåtal äldre, svenska spelfilmer har också det, med hänvisningar till 
Faktablad om film, Svensk filmårsbok och Svensk filmografi. Ord i sammanfattningarna är 
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möjliga att söka på, vilket i praktiken gör dem till en form av ämnesingång. Även detta 
upphörde man dock med helt 2000. 
 
Att angöra en brygga (1965) 
 
Att angöra en brygga / regi Tage Danielsson ; [produktion:] Svenska ord, Svensk filmindustri ; 
[manuskript: Tage Danielsson, Hans Alfredson]. - Stockholm : Svensk filmindustri, [1992?]. - 1 
videokassett (VHS) (97 min.) : ljud, färg med inledning och delar av avslutningen i s/v. - 
(Svenska ord ; 2)  
Filmen producerad Sverige, 1965  
Skådespelare: Monica Zetterlund, Lars Ekborg, Birgitta Andersson, Gösta Ekman, Katie Rolfsen  
Foto: Martin Bodin ; musik: Lars Färnlöf ; ljud: Tage Sjöborg ; klippning: Carl Olov Skeppstedt  
Köpkassett  
Källa för vissa uppgifter: Svensk filmografi 6  
Innehållsbeskrivning: Se Svensk filmografi 6  
 
Genre: Komedi  
Accessionsnummer: VR92/0350  

 
Kvarteret korpen (1963) 
 
Kvarteret Korpen / manus och regi: Bo Widerberg. - Stockholm : Svenska filminstitutet, [1997]. 
- 1 videokassett (VHS) (ca 96 min.) : ljud, s/v. - (Klassiker)  
Medverkande: Thommy Berggren, Keve Hjelm, Emy Storm, Ingvar Hirdwall, Christina Frambäck  
Produktionsbolag: Europa film ; foto: Jan Lindeström ; ljud: Sven Fahlén ; klippning: Wic' Kjellin 
; arkitekt: Einar Nettelbladt  
Produktion: Sverige, 1963  
Innehållsbeskrivning: se Svensk filmografi 6  
 
Genre: Spelfilm realism  
Accessionsnummer: VR97/0105  

 
The Truman show (1998)  
 
The Truman show / directed by Peter Weir. - Göteborg : CIC, [1999]. - 1 videokassett (VHS) (ca 
98 min.) : ljud, färg  
Medverkande: Jim Carrey, Laura Linney, Noah Emmerich, Natascha McElhone, Holland Taylor, Ed 
Harris  
Produktionsbolag: Paramount ; övers.: Jennifer Warrender  
Produktion: Förenta staterna, cop. 1997  
 
Genre: Spelfilm komedi  
Accessionsnummer: VR99/0909  

 
En jämförelse mellan dessa tre institutioner visar att BTJ och SLBA har en gemensam 
genrelista, medan SFI inte genreindelar sina filmer alls (förutom de ”dolda” genrer som 
fortfarande ligger kvar i katalogposterna). Erlandsson vid BTJ skulle gärna se att den 
nuvarande genreförteckningen utvecklades, medan Johansson vid SLBA ser ett problem 
om man expanderar den, då både katalogisatör och användare i så fall skulle behöva större 
förkunskaper.   
 
Alla tre institutionerna har sammanfattningar, dock på långt ifrån samtliga filmer. SLBA 
har helt upphört med sammanfattningar, och SFI har ingen alls vad gäller utländska filmer. 
BTJ håller på att arbeta med att föra in sammanfattningar i katalogposterna, hämtade från 
SFI:s Faktablad om film. Detta referensverk återfinns också som källa i både SFI:s och 
SLBA:s katalogposter. Sammanfattningarna fungerar bra då man vill vet vad en film 
handlar om på rent konkret, men ofta inte så bra som sökingångar till filmers centrala 
teman eller motiv på ett djupare plan. Enskilda ämnesord som sökingångar lyser dock med 
sin frånvaro på samtliga institutioner. Liksom på biblioteken är det inget man prioriterar 
vid indexeringen. På BTJ och SLBA beror det framför allt på att man inte funnit någon 
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lösning på hur man skulle kunna göra detta så effektivt och tillfredsställande som möjligt. 
Man har heller ingen direkt efterfrågan hos användarna av detta i dagsläget. Vissa av 
biblioteken har dock märkt av detta behov, och Lund stadsbibliotek har också valt att 
komplettera en del av BTJ:s katalogposter med lokala ämnesord. På SFI har man gjort ett 
försök att välja ut enskilda ämnesord som sökingångar, men man använde ingen tesaurus 
och resultatet blev misslyckat. 
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6. Slutdiskussion 
 
Uppsatsens utgångspunkt är frågeställningen hur kan spelfilm ämnesindexeras? Denna 
övergripande fråga täcker in och återkommer i de olika delar uppsatsen behandlar:  
 
• vad som är unikt med spelfilm; 
• praktiska problem och aspekter att beakta vid ämnesindexering av spelfilm; 
• vilka angreppssätt och indexeringsverktyg - riktlinjer, genreförteckningar, 

ämnesordslistor etc. - som förekommer och är lämpliga att använda vid 
ämnesindexering av spelfilm; 

• hur man förhåller sig till ämnesindexering av spelfilm på Bibliotekstjänst, Svenska 
Filminstitutet och Statens Ljud- och Bildarkiv. 

 
Slutdiskussionen kommer till stor del handla om den tredje punkten, då vi mer eller 
mindre redan svarat på de övriga i själva uppsatsen. Men man kan också konstatera att den 
tredje punkten kräver att man beaktar den första och andra - för att kunna föreslå lämpliga 
indexeringsverktyg bör man ha kunskaper om vad som utmärker spelfilmen och dess 
genrer och vilka praktiska problem och aspekter man bör ta hänsyn till.  
 
Kortfattat kan i alla fall upprepas att spelfilmen är en unik kulturform med egna kvalitéer, 
och bör behandlas därefter. Filmen som kulturform är en svårslagen illusion av 
verkligheten, där man i högre grad än i t ex. litteraturen eller teatern förhåller sig och 
reagerar till upplevelsen som om det vore en verklig händelse, samtidigt som man i 
bakhuvudet inser att så inte är fallet. Även den vokabulär som finns inom filmen är på 
många sätt unik, med genrer, former, stilar och fiktiva karaktärer som inte återfinns inom 
någon annan kulturform.  
 
Eftersom ämnesindexering av filmmaterial är, i olika hög grad, en intellektuell 
tolkningsprocess är det av stor vikt att det finns utförliga regler och guider att följa. 
Panofsky-Shatford-matrisen kan vara till god hjälp vid själva ämnesanalysen av en 
spelfilm. Denna tar hänsyn till specifika, generiska och abstrakta nivåer hos en bild, och 
besvarar samtidigt frågefassetterna Vem?, Vad?, Var?, och När?.  
 
Även om ämnesindexeringen innebär flera subjektiva bedömningar måste man förhålla sig 
så objektivt och korrekt som möjligt i förhållande till de gällande katalogiseringsreglerna. 
Också den potentiella användargruppen måste identifieras och deras informationsbehov 
förutses. Guidelines on subject access to individual works of fiction, drama, etc. väljer att 
dela in ämnesindexeringen i fyra kategorier: form/genre, sättning (tid och plats), fiktiva 
karaktärer och allmänna ämnesord (topics). Denna indelning är tydlig och i våra ögon fullt 
tillräcklig. Alla dessa kategorier kommer knappast användas vid varje indexeringstillfälle, 
utan enbart då det fyller någon funktion. Hur man ska kunna avgöra detta är något som 
kan vara svårt, och dessutom variera beroende på beståndets storlek och vilka användarna 
är. Denna uppgift underlättas helt klart om indexeraren har goda kunskaper om film. Det 
är naturligtvis så, att för mindre filmsamlingar blir det mer relevant att ögna igenom 
beståndet än göra en avancerad katalogsökning. Den mänskliga mediatorn är inte heller att 
underskatta. Dock kan man ändå konstatera att ju större filmsamlingen är, desto större blir 
vikten av väl utarbetade sökmöjligheter.  
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Det finns även aspekter som enligt oss inte bör inkluderas, framför allt i en svensk 
kontext. Att redogöra för hur en historia är berättad - vilken typ av fiktion och handling, 
berättarteknik, synvinkel, upphovsmannens intentioner etc. - är helt enkelt en uppgift som 
är för problematisk och tidsödande att fästa någon större vikt vid. De abstrakta nivåerna 
bör inkluderas enbart då de är uppenbara. Poängteras bör att form, genre och stil inte här 
ingår i hur-fasetten.  
 
För att få konsistens vid indexeringen är en kontrollerad vokabulär att föredra. Den 
ämnesordslista vi rekommenderar för ämnesindexering av spelfilm är Kungliga 
Bibliotekets Svenska ämnesord. Denna är både omfattande, utvecklad utifrån ett 
andvändarperspektiv där vem som helst kan föreslå nya ämnesord, och finns dessutom fritt 
tillgänglig på webben. Lund stadsbibliotek föregår med gott exempel och tilldelar redan 
vissa filmer ämnesord hämtade från Svenska ämnesord. Svensk Biblioteksförenings 
ämnesordslistor för skönlitteratur är också intressanta i sammanhanget, framför allt det 
rekommenderade tillvägagångssättet för hur ämnesindexeringen skulle kunna appliceras 
på spelfilm. Även form- och genreförteckningar är en form av kontrollerad vokabulär. 
 
Liksom Lancaster anser vi att användarna hela tiden bör vara i indexerarens fokus. Vilka 
är dessa, och vad kan de tänkas ha för informationsbehov? Specificitet på ämnesorden är 
något man bör sträva efter, men samtidigt hela tiden med användarna i centrum. Ofta bör 
både över- och underordnade termer vara söktermer. Här kan inte mer detaljerade 
rekommendationer ges än att sunda förnuftet måste få råda. Om en specifik term anses 
relevant kan det vara angeläget att även föra in en bredare term. T ex. kan en film som 
handlar om en man som lider av lungcancer, tilldelas söktermen lungcancer, men också 
övergripande termer som cancer och sjukdom.  
 
Lancaster beskriver tre större faktorer som avgör huruvida man ska indexera ett ämne eller 
inte: hur mycket information som ges om ämnet, hur intressant ämnet antas vara för 
indexeringens målgrupp, och hur mycket information som redan finns om ämnet (1998, s. 
31). De två förstnämnda faktorerna är självklara, men däremot kan man ifrågasätta den 
tredje. En ny film om Vietnamkriget, som numera kan betraktas som en egen genre i sig, 
bör indexeras med denna term trots att det finns flera föregångare.  
 
Ämnesindexering av spelfilm är i dagsläget inte högprioriterat på Bibliotekstjänst, 
Svenska Filminstitutet och Statens Ljud- och Bildarkiv. Bengt Erlandsson vid BTJ menar 
att det har varit uppe för diskussion, men fallit på att man inte lyckats lösa det rent tekniskt 
hur man så effektivt som möjligt ska utföra detta. Dessutom har man inte märkt av någon 
större efterfrågan av detta från bibliotekspersonal och -användare. Dock lägger man här i 
allt högre grad in sammanfattningar i katalogposterna, hämtade från Faktablad om film. 
 
SFI:s Svensk filmdatabas innehåller mycket information om framför allt svenska filmer, 
och man kan också rikta sökningarna efter ”ämnesord”. Indexering av enskilda ämnesord 
har man nu upphört med, enligt Rolf Lindfors vid SFI på grund av att urvalet av ämnesord 
hade för låg konsistens, dvs. samma koncept uttrycktes på flera olika sätt. Liksom hos BTJ 
för man in sammanfattningar från Faktablad om film i katalogposterna, som fungerar som 
sökingångar. Dock finns dessa enbart i katalogposter över svenska filmer. 
 
Inte heller vid SLBA tilldelar man spelfilmer allmänna ämnesord. Olle Johansson vid 
SLBA menar att de diskuterat detta ett flertal gånger, men valt att inte göra det då man 
tycker att det är problematiskt att avgöra spelfilmers ämnesinnehåll, då de ofta är öppna 
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för flera olika tolkningar. Ett fåtal filmposter har mycket korta sammanfattningar som 
också går att söka på, vilket gör dem till en form av ämnesingångar. Detta har de helt 
upphört med att lägga in i katalogposterna.  
 
Sammanfattningar är bra då man vill få information om en films handling, men i 
söksammanhang är det oftast mindre lyckat, då orden är utvalda för att passa in i löpande 
text och inte som specifika indexeringstermer. Högst relevanta termer kan utelämnas i en 
sammanfattning - t ex. kan man sammanfatta handlingen i Lilja 4-ever (2002) utan att ens 
nämna filmens centrala tema, trafficking. I våra ögon är det därför att föredra enskilda 
ämnesord framför sammanfattningar. Det optimala hade varit en kombination.   
 
BTJ och SLBA använder samma genrelista, som består av 18 beteckningar (se bilaga 7). 
Eftersom förteckningen inte är så omfattande blir genrerna relativt breda. Bengt 
Erlandsson vid BTJ menar att alltför många filmer kan kategoriseras som t ex. drama och 
komedi, och skulle gärna se att förteckningen utökades. Olle Johansson vid SLBA anser 
däremot att listan är bra som den är, eftersom en expansion skulle kräva större 
förkunskaper hos både katalogisatör och användare. SFI genreindelar inte sina filmer alls i 
dagsläget.  
      
I första hand ska allmän information alltid hämtas från primärkällan: filmen och dess 
omslag. En insikt under arbetet med denna uppsats är hur ofta bibliotekarier och 
katalogisatörer refererar till just Internet Movie Database (IMDB). Det är uppenbart 
vilken stor roll denna lättillgängliga databas har fått idag. Den är både professionell och 
mycket omfattande. För att finna kompletterande allmän information om utländska filmer 
är IMDB den bästa källan. Vad gäller svenska filmer är SFI:s Svensk Filmdatabas att 
föredra.   
      
6.1 Form- och genrediskussion 
 
Att generalisera och säga att alla filmer är uttänkta genrefilmer är inte realistiskt. Filmer 
har olika grad av genericitet, dvs. de relaterar till genrer i olika utsträckning. Att ha 
ambitionen att kunna genrekategorisera alla filmer är inte alltid så lämpligt, även om det 
låter fint i teorin. Enbart de filmer som verkligen passar in under en genrebeteckning bör 
tilldelas genrer, så att de inte förlorar sin betydelse och därmed blir meningslösa som 
sökingångar.  
 
Genrer fyller onekligen en viktig funktion vid ämnesindexering av spelfilm, men det finns 
också en fara med en alltför stor tillit till dem. Även om vi kan förutsätta förekomsten av 
vissa ämnen i en film då vi vet dess genre, t ex. cowboys i västern, är det inte alltid så; i 
första hand säger genrer oss något om form, snarare än ämnesinnehåll. Det räcker alltså 
inte att enbart bestämma genre för att ämnesindexera en film.  
      
I uppsatsen har vi identifierat ett antal aspekter som bör beaktas vid ämnesindexering av 
spelfilm. Dessa diskuteras mer specifikt nedan under rubrikerna Breda termer, 
Korshänvisningar, Specifitet, Språk, Tänkt målgrupp, Upphovsman som tillhör speciell 
grupp, Synvinkel, Stil, och Dokumentbaserad.  
 
Breda termer. Eftersom en film ofta innehåller inslag av flera genrer bör det vara möjligt 
att tilldela dem flera genrebeteckningar i katalogposten. Fasetterade genrelistor, som 
MIGFG, är därför att föredra, där självständiga beteckningar lätt kan sättas samman. 
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Några genrer utgör så pass breda termer och har så hög frekvens att man bör vara aktsam 
så att de inte blir ohanterligt stora och därigenom förlorar sitt värde. Nästan alla filmer 
innehåller någon form av romantik, komik eller spänning, men detta gör dem inte till t ex. 
drama, komedi eller thriller per se. Man bör använda dessa breda beteckningar enbart då 
det verkligen är filmer som tillhör dessa genrer. I förteckningarna förekommer även flera 
formingångar som måste anses för breda, och därmed tämligen värdelösa som 
indexeringstermer då man får en ohanterlig mängd träffar vid en sökning. Alldeles för 
många filmer kan sorteras in under termer som feature films och ljudfilm. Bättre då att 
skriva när det inte är det, i praktiken kortfilm och stumfilm.  
      
Korshänvisningar. I de svenska form- och genreförteckningarna förekommer inte 
korshänvisningar. Detta kan i viss mån förklaras med att dessa är mindre omfångsrika – ju 
kortare listorna är, desto mindre relevant blir det. I de undersökta amerikanska form- och 
genrelistorna är korshänvisningarna generellt sett väl genomtänkta och adekvata. 
 
Specificitet. En genreförteckning tjänar också på att inkludera åtminstone några 
underkategorier till t ex.  drama och komedier, för att ge en högre grad av specificitet. 
Dock rekommenderar vi att man då det är lämpligt använder både över- och underordnade 
termer – t ex. bör Det ligger i blodet (1940), som är en uttalad screwball-komedi, även 
tilldelas den övergripande termen komedi. Detta för att alla typer av användare ska kunna 
finna filmen, både noviser och cineaster. Om man finner en sökning genom genre för bred 
skulle denna med fördel kunna kompletteras med andra former av ämnesord. Förutom  
t ex. drama kan man även söka med termer som 1700-tal (tid) och Italien (plats), för att 
smalna av sin sökning och på så sätt få en mer hanterlig träfflista. 
 
Språk. Ytterligare en aspekt som kräver uppmärksamhet är språk. Guidelines, MIM, 
MIGFG och LCSH är alla på engelska. Att översätta dessa listor rakt av till svenska är 
problematiskt. Det är dels komplicerat rent språkligt, men det är också tveksamt om de 
skulle kunna användas i praktiken då många av beteckningarna inte är etablerade och/eller 
skulle upplevas som överflödiga. Långt ifrån alla engelskspråkiga genrebeteckningar är 
allmängiltiga för ”vanliga” svenskar – eller amerikaner, för den delen (singing cowboy, 
någon?). Andra, i USA sedan länge etablerade genrebeteckningar, som mystery films eller 
suspense films, har inga riktiga svenska motsvarigheter. Därför är dessa knappast lämpliga 
vid ämnesindexering för t ex. svenska folkbibliotek. 
  
Av de engelska beteckningar som kan antas relevanta i svenska kontexter är ändå 
översättningar rimliga och berättigade i de allra flesta fallen. Samtidigt är det också så, att 
många genrer (action, road movie, science fiction, thriller etc.) faller sig så naturliga i 
svenska öron att ingen längre reflekterar över att de är engelska – eller, som i film noir och 
avant garde, franska – ord. En svensk översättning är i dessa och liknande fall direkt 
onödig. Lite lustigt är att somliga genrer, som action och thriller, är mer vedertagna 
begrepp i svenska sammanhang än i amerikanska – de är ju trots allt engelska termer. 
Detta beror knappast på att det saknas actionfilmer och thrillers i USA, utan snarare att de 
oftare använder andra begrepp för sådana filmer. Detta framgår också i tabell 4 på sidan 
56. 
 
Bland Martha M. Yees identifierade kategorier som faller utanför de renodlade form- och 
genreindelningarna (se s. 30 i uppsatsen) är tänkt målgrupp, upphovsman som tillhör 
speciell grupp, synvinkel och stil (2000, s. 244 ff.). Att avgöra huruvida en film är riktad 
till en viss tänkt målgrupp är både vanskligt och problematiskt. Förutom ingångar för 
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barnfilmer och filmer som av praktiska skäl riktar sig till personer med olika former av 
handikapp, rekommenderar vi att man undviker detta helt. För att ta ett exempel: visst 
behandlar flera av Spike Lees filmer, som Do the right thing (1989) eller Malcolm X 
(1992), typiskt afro-amerikanska frågor, men är detta nog för att hävda att målgruppen är 
afro-amerikaner? Lika angeläget borde det väl vara att nå ut till en publik utanför denna 
kultur, för att ge inblick och därigenom skapa förståelse. Och visst finns det filmer som 
tilltalar en kvinnlig publik mer än en manlig, och vice versa – men detta är knappast 
anledning nog att hävda att de är meningsfulla som egna ingångar, utan föranleder bara en 
tröttsam diskussion om vad som är manligt respektive kvinnligt. Att avgöra när en film är 
avsedd för en viss målgrupp är inte heller praktiskt helt lätt. Var går gränsen? Även filmer 
som är gjorda av en upphovsman som tillhör speciell grupp, t ex. films by 
children/women/ethnic groups i LCSH, framstår som en något överflödig kategori för en 
svensk kontext 
      
Att avgöra en films synvinkel (point of view) - t ex. feminist film och populist film 
(LCSH), och propaganda (MIGFG) - är också problematiskt. Denna kategori kan 
uppfattas som kontroversiell, då en hög grad av subjektivitet är oundviklig; det som en 
person kan uppfatta som feminism är sexism för en annan. Vad gäller stil rekommenderar 
vi att en idealisk form- och genreförteckning inkluderar åtminstone några starkt 
utmärkande sådana - t ex. italiensk neo-realism, franska nya vågen och dansk dogmafilm.  
Skillnaden mellan stil och genre är inte helt uppenbar, men stilar innebär generellt 
tydligare ideologiska principer som regissören valt att arbeta utifrån. Dessutom är de ofta 
mer förankrade i tid och plats än genre, vilket exemplen ovan antyder. Stilingångar är 
rimligtvis av intresse för användare i allmänhet och filmvetare i synnerhet, men saknas i 
de undersökta listorna. Den enda beteckningen för stil som vi funnit i dessa är new wave 
films i LCSH.  
 
Dokumentbaserad. En form- och genreförteckning måste vara dokumentbaserad. Om man 
t ex. indexerar ett filmbestånd ska man använda sig av en genrelista med utpräglat 
filmvetenskaplig terminologi. Eftersom denna är en specifik vokabulär unik för film, är 
det därför en klar fördel om indexeraren är filmvetare. Här uppstår även problem angående 
rent grammatiska aspekter, t ex. huruvida den vanligaste formen är musical(s), musical 
picture(s), musical film(s), film musical(s), Hollywood musical(s) etc. I t ex. MIGFG står 
beteckningarna oftast i singular och substantivform (musical, comedy etc.), medan LCSH 
använder sig av plural och suffixet films (musical films, comedy films). En viss 
grammatisk inkonsekvens kan märkas också i MIGFG: ibland är termerna i adjektivform 
(prehistoric). Men problematiken går också djupare än de rent grammatiska aspekterna. 
Enligt Yee kan en ansenlig del av genrebeteckningarna i LCSH och MIGFG med fördel 
ändras till något mer dokumentbaserat, dvs. mer vedertaget filmvetenskapligt, alternativ 
(2000, s. 252 ff.).  

 
De specifika form- och genreförteckningarna vi granskat i denna uppsats återfinns som 
bilagor. Här redovisas enbart de beteckningar som kan appliceras på spelfilm. Samtliga 
listor, förutom SLBA:s, omfattar även andra former av filmmaterial, som dokumentärer 
och TV-program. Eftersom det finns många fall då det inte är helt uppenbart om det 
handlar om spelfilm specifikt, är vårt urval av form- och genretermer från de sju 
förteckningarna något godtycklig. Det fanns i flera av listorna gott om underavdelningar 
till animation. Dessa har exkluderats i urvalet, då de framstod som för specifika för en 
allmän filmsamling. För att vara konsekventa strök vi även i spelfilmssammanhang 
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förekommande underkategorier som Dataanimation (Shrek (2001)) och Leranimation 
(Flykten från hönsgården (2000)).  
 
Den form- och genreförteckning som återfinns i Guidelines on Subject Access to 
Individual Works of Fiction, Drama, etc. består av 29 beteckningar. Eftersom 
förteckningen även är anpassad för andra former av fiktion är det inte alltid helt klart vilka 
som ska användas för spelfilm - t ex. är love stories, robinsonades och romances knappast 
uppenbara filmgenrer, men de är ändå inkluderade. Övriga beteckningar följs av films, 
vilket gör dem svåra att misstolka. Ett fåtal - feature films, short films och silent films - är 
rena formingångar. Det är tveksamt om feature films fyller någon väsentlig funktion, då 
antalet titlar under en sådan beteckning skulle bli alltför stor. Lämpligare hade varit att 
enbart använda short film då det rör sig om kortfilm.  
 
Eftersom listan är relativt kort, finns det ingen större underindelning av genrerna. Comedy 
films är en så pass bred genre, som täcker in så många olika stilar (fars, satir, svart humor 
etc.), att den hade tjänat på i alla fall några underavdelningar. Termerna är annars 
välbekanta och det skulle inte innebära några större problem att översätta dem till en 
svensk kontext. Trots att Guidelines form- och genreförteckning är utformad för alla typer 
av fiktionärt material, framstår filmbeteckningarna som något ogenomtänkt och kan med 
fördel utvecklas.  
 
Library of Congress Subject Headings (LCSH) form- och genreförteckning för spelfilm är 
med sina 120 beteckningar den största av de listor vi kommit i kontakt med - men så är 
också LCSH en av världens största ämnesordslistor. Cirka en fjärdedel av beteckningarna 
rör form snarare än genre; många av dessa skulle knappast fylla en funktion för 
filmsamlingar, då de är för breda (foreign films), för specifika (unfinished animated films), 
eller bara överflödiga (motion pictures).  
 
En skillnad gentemot de andra förteckningarna är att det finns gott om ingångar genom 
filmserier (Planet of the apes films, Nightmare on Elm Street films) och serier med 
återkommande fiktiva karaktärer (James Bond films, Three Stooges films). Nyttan med 
dessa är dock inte alltid uppenbar, då serierna oftast redan finns i de enskilda titlarna. Om 
man följer Guidelines anvisningar är fiktiva karaktärer också redan indexerade som egna 
sökingångar. LCSH har även vissa svagheter. Efter att ha konstaterat att alltför många 
ingångar börjar med orden motion picture eller television anser Yee att det skulle bli mer 
pragmatiskt om dessa stod efter själva beteckningarna, som tillägg inom parantes - t ex. 
serials (motion pictures) istället för motion pictures serials (2000, s. 249). LCSH:s form 
och genreavdelning är knappast lämpliga att rakt av anpassas för en svensk kontext, då 
den är alltför omfattande och många beteckningar är okända för ”vanliga” svenskar 
(Angélique films, trapalhoes films) - men godbitar ur den kan plockas.  
   
Även Moving Image materials: genre terms (MIM) genrelista är omfattande, med 94 
beteckningar, vilket tillåter både breda genretermer liksom deras tillhörande 
underkategorier. Enbart några få kan kategoriseras som formingångar, t ex. sequels och 
serials. Många genrebeteckningar följs av drama, t ex gangster drama, monster drama. I 
våra ögon hade films varit ett lämpligare tillägg; var placerar man t ex. Night of the living 
dead (1968)? Inte är detta ett drama! Och vad innebär enbart beteckningen drama?  
 
Ett fåtal genrebeteckningar kan lätt förväxlas med allmänna ämnesord eller misstas för 
andra former av fiktion, t ex. dance och fantasy. Den grammatiska strukturen är inte helt 
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konsekvent – ibland står termerna i singular (animation) och ibland i plural (comedies). 
Till skillnad från Guidelines och LCSH är detta en förteckning som helt riktar sig till 
filmmaterial. Åtta typiskt japanska filmgenrer (t ex. keiko eiga, shomin-geki) och fyra 
tyska (t ex. heimatfilme, paukerfilme) är också inkluderade. Dessa framstår i en svensk 
kontext som något obegripliga, liksom flera andra enligt MIM existerande genrer (organ 
transplant drama [sic!]).  
 
Moving Image Genre-Form Guide (MIGFG) består av 72 beteckningar som rör spelfilm 
specfikt. Ett fåtal tveksamma fall finns, och tio underavdelningar till animation har 
exkluderats. Hur dessa ska användas beskrivs utförligt, liksom vad som kännetecknar 
genrerna. Även många exempel på filmer typiska för genrerna återfinns. Ett fåtal 
formingångar finns - som vi nämnt tidigare kan man ifrågasätta nyttan av ingången 
feature. Ett antal av termerna måste anses för smala eller överflödiga för en svensk 
kontext, t ex. fallen woman, singing cowboy, Yukon och maternal melodrama. Yee 
konstaterar att det i MIGFG återfinns beteckningar som är allmänna ämnesord snarare än 
rena form- eller genreingångar, t ex. animal, religion, sports (Yee 2000, s. 243). Flera 
form- och genrebeteckningar som finns i MIM och LCSH saknas i MIGFG, vilket gör 
denna lista något överraskande mindre specifik. MIGFG är den form- och 
genreförteckning som har de mest tillfredsställande anvisningar om hur och när de olika 
ingångarna ska användas, men skulle knappast fungera i en svensk kontext på grund av 
ovan nämnda brister. 
 
En trunkerad sökning på SAB-koden Imba - vilket står för filmhistoria: särskilda genrer – 
i Kungliga Bibliotekets databas Svenska ämnesord gav 40 form- och genrebeteckningar 
för spelfilm. Vad gäller de få formingångarna kan man åter igen fråga sig när det är 
nödvändigt att betona att det rör sig om ljudfilm. Avsaknaden av stumfilm är något 
överraskande, liksom etablerade filmgenrer som musikal, drama och äventyr. Möjligtvis 
är sångfilm att jämställa med musikal. Likt LCSH är dock Svenska ämnesord en allmän 
ämnesordslista och inte en form- och genreförteckning utarbetad specifikt för 
filmmaterial. Här återfinns den enda genretermen hos våra utvalda förteckningar som kan 
sägas vara unik för svensk filmproduktion - pilsnerfilm. Några beteckningar hade tjänat på 
att skrivas om, t ex. låter våld i film inte som en genre, medan våldsfilm gör det; komedier 
är mer etablerat än filmkomedier. Dessutom kan man ifrågasätta varför man valt att låta 
beteckningarna konsekvent följas av film, men plötsligt skriver filmfarser och 
filmkomedier istället för, som man väljer längre ned i listan, surrealism (film), vilket är att 
föredra. Vissa engelska termer har man valt att inte översätta, t ex. roadmovie, men ingen 
av dessa är iögonfallande. Form- och genreförteckningen i Svenska ämnesord har 
potential: med ett par korrigeringar skulle den bli mycket bättre. I dagsläget fungerar den 
hjälpligt.  
 
Svenska Filminstitutets genreingångar ingår i den ämnesordslista som de utvecklat för sitt 
biblioteks tryckta material, och innehåller 62 beteckningar. Denna används som tidigare 
konstaterats för tryckt litteratur om film, men vi ser ingen anledning att den inte skulle 
kunna användas för filmmaterial också. Under genre återfinns inga formbeteckningar alls, 
men de står däremot som självständiga ingångar, t ex. kortfilm och stumfilm. Flera 
stilbeteckningar finns, som dogma 95 och neorealism, så även 30 ingångar för fiktiva 
karaktärer. Dessa, liksom valfria form- och stilingångar, skulle man förslagsvis kunna 
plocka ut och integrera med genrebeteckningarna.  
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I vissa fall kunde man med fördel ha föredragit svenska, mer etablerade beteckningar, 
istället för engelska - t ex.  fantastic films (fantasyfilm) och martial arts films 
(kampsportsfilm). Det är inte heller helt klart vad easterns innebär. I övrigt är SFI:s 
genreavdelning tillfredsställande på många vis – den är storleksmässigt varken för stor 
eller för liten, vilket gör att de termer som valts ut håller en rimlig grad av specificitet, 
samtidigt som den är tydligt dokumentbaserad. Dessutom återfinns alla de av oss fjorton 
utvalda ”måste-genrerna” i listan (se tabell 4). Drama borde dock föredragits framför 
melodrama. Genrerna följer också konsekvent en grammatisk struktur – så gott som alla 
beteckningar följs av film, vilket gör dem till obestämd form i singular. Sammantaget är 
SFI:s genrebeteckningar den bästa av de sju undersökta listorna, vilket är lite ironiskt då 
den som sagt inte används för filmmaterial. 
 
Statens Ljud- och Bildarkivs form- och genreförteckning är den storleksmässigt minsta av 
våra undersökta listor, med enbart 18 termer. Två av dessa är formbeteckningar – kortfilm 
och stumfilm. Denna tillämpar även Bibliotekstjänst, och därigenom majoriteten av 
folkbiblioteken. Eftersom de få genretermerna är så pass breda är det många filmer som 
tvingas in under kategorierna. Förteckningen hade tjänat på att utvidgas. Kategorin övrigt 
är kanske den mest märkliga genrebeteckningen bland samtliga undersökta listor (jämte 
MIM:s organ transplant drama). Den är mycket intetsägande, och även om man kan ana 
att den fyller någon slags funktion för filmer som inte passar in under någon av de andra 
kategorierna, måste man ställa sig frågan vad den innebär. Ibland kombineras en 
vedertagen genre med övrigt, t ex. Blowup (1966) som tilldelats thriller och övrigt. Själva 
förteckningen i sig finns det annars egentligen inte mycket att säga om, det är snarare vad 
som saknas som är anmärkningsvärt. Vi anser att denna lista borde byggas ut. Den 
grammatiska strukturen är inte så genomtänkt, då vissa termer följs av film och andra inte 
(vilket innebär att de kan misstas för allmänna ämnesord eller någon annan form av kultur, 
t ex. realism och sport).  
 
Tabell 4: Förekomst av 14 etablerade genrer i form- och genreförteckningarna 

 
 Guidelines LCSH MIM MIGFG Sv ä-ord SFI SLBA 
Actionfilm - - - - x x x 
Animerad film x x x x x x - 
Barnfilm  - x x x x x - 
Deckare (crime) - x x x x x - 
(Melo)drama x x x x - x x 
Gangsterfilm x x x x x x - 
Komedi x x x x x x x 
Krigsfilm x x x x x x x 
Musikalfilm x x x x - x - 
Science fiction x x x x x x - 
Skräckfilm x x x x x x x 
Thriller (rysare) - - - x x x x 
Västern x x x x x x x 
Äventyrsfilm           x x - x - x - 

 
De fjorton av oss utvalda genrerna var sådana som förekommer i Nationalencyklopedins 
definition av genre, samt som huvudrubriker i SFI:s distributionskatalog. Samtliga 
genrebeteckningar är breda och internationellt gångbara. Som framgår i tabellen finns fyra 
genrer i samtliga förteckningar: komedi, krigsfilm, skräckfilm och västernfilm.    
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Att krasst konstatera att många engelska genrebeteckningar och - förteckningar inte är 
lämpliga på svenska eller i svenska kontexter duger inte. Någonstans måste man ta första 
steget att konstruera en gedigen och utarbetad genreförteckning på svenska och för 
svenska kontexter - även om vi inte gör det i denna uppsats. Vi har fokuserat på att 
granska befintliga genrelistor i USA, och tre svenska. Förhoppningsvis kan detta fungera 
som en grund för fortsatt forskning inom området.    
 
Slutligen: en gedigen form- och genreförteckning fyller ingen funktion om inte 
användarna är medvetna och bekanta om den. Den förteckning som används bör finnas 
synlig för användarna redan innan sökningen genomförs. Bland våra undersökta 
bibliotekskataloger (se kapitel 5.1) var detta inte fallet, inte heller i SFI:s katalog. SLBA 
redovisar dock sin form- och genreförteckning på deras hemsida.  

 
I bilaga 8 återfinns några exempel på hur man skulle kunna tillämpa Svenska 
Filminstitutets genreingångar och databasen Svenska ämnesord i praktiken i en svensk 
kontext. I det svenska MARC-formatet ligger de fält som berör vår uppsats mellan 650 
och 655.  
 

• Fält 600 står för personnamn, alltså verkliga personer. 
• Fält 610 står för instutitionsnamn. 
• Fält 650 står för allmänna ämnesord, inklusive fiktiva namn och tid. 
• Fält 651 står för geografiskt namn. 
• Fält 655 står för genre/form (LIBRIS formathandbok, 2004). 
 

Dessa har lagts till i exemplen, som hämtats ifrån LIBRIS webbsök. Flera av de övriga 
fälten har exkluderats.  
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7. Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man praktiskt kan ämnesindexera spelfilm, 
varför detta också fungerar som den övergripande frågeställningen. Inledningsvis 
konstateras att ämnesingångar till spelfilmer i fem folkbiblioteks publika kataloger idag är 
bristfälligt och inte följer någon större konsekvens. Frågeställningen uppsatsen utgår ifrån 
- hur kan spelfilm ämnesindexeras? - täcker in fyra områden som behandlas i uppsatsen:  
 

• vad som är unikt med spelfilm;  
• praktiska problem och aspekter att beakta vid ämnesindexering av spelfilm;  
• vilka indexeringsverktyg - riktlinjer, genreförteckningar, ämnesordslistor etc. - 

som är lämpliga att använda vid ämnesindexering av spelfilm;   
• hur man förhåller sig till ämnesindexering av spelfilm på Bibliotekstjänst, 

Svenska Filminstitutet och Statens Ljud- och Bildarkiv. 
 
I den inledande teoridelen diskuteras spelfilmens särart och tillhörande genreteori, ur ett 
filmvetenskapligt perspektiv. För att genomföra en så tillfredsställande indexering av 
spelfilm som möjligt, bör man ha kunskap om vad som utmärker filmen både som 
kulturform och medium, liksom insikter i den genreproblematik som finns.  
 
Den efterföljande teoridelen behandlar ämnesindexering av dokument i allmänhet och 
spelfilm i synnerhet. För ämnesindexering av spelfilm uppkommer problem som inte är 
lika framträdande för tryckt facklitteratur, inte minst mer abstrakta dimensioner som hur 
en spelfilm är berättad. Som fiktionära berättelser finns det många likheter mellan 
skönlitteratur och spelfilm, även om man också får en visuell upplevelse då man ser en 
film. Nyttan med ämnesindexering av spelfilm är mest uppenbar inom den akademiska 
världen, där specifika företeelser studeras. I första hand utgörs denna teoridel av tre 
indexeringsteoretiker med i grunden olika förhållningssätt till ämnesindexering och  
-analys:  
 

• F. Wilfrid Lancaster förespråkar en pragmatisk skola med användarens behov i 
centrum;  

• Derek W. Langridge representerar en objektiv idealistisk eller rationalistisk skola, 
där ett dokuments ämne anses vara oföränderligt och oberoende av kontext;  

• Birger Hjørland tillhör en kontextuell skola där dokumentens innebörd tolkas utifrån 
en speciell kontext.  

 
Då ämnesanalysen alltid präglas av en viss grad av subjektivitet och godtycklighet, 
bedöms användargruppen vara den mest lämpade utgångspunkten för indexeringen.  
 
Därefter följer själva empirin, som inleds med en kortare presentation av Library of 
Congress  Guidelines on Subject Access to Individual Works of Fiction, Drama, etc. Dessa 
riktlinjer är indelade efter fyra större rubriker: form/genre, sättning (tid och plats), 
karaktärer och allmänna ämnesord (topics), vilka även uppsatsen behandlar i samma 
ordning. Fyra specifika form- och genreförteckningar, speciellt avsedda för film, granskas: 
Guidelines, Library of Congress Subject Headings, Moving Image Materials, samt Moving 
Image Genre-Form Guide. För att skapa enhetlighet och kvalitet vid urvalet av allmänna 
ämnesord bör en tesaurus eller ämnesordslista konsulteras. I detta kapitel diskuteras två 
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svenska exempel: Databasen Svenska ämnesord och Svensk Biblioteksförenings 
ämnesordslistor för skönlitteratur.  
 
Eftersom fokus även är att förankra uppsatsen i en svensk kontext studerades även hur tre 
svenska institutioner som arbetar med film resonerar kring och hanterar ämnesindexering 
av spelfilm: Bibliotekstjänst, Svenska Filminstitutet, och Statens Ljud- och Bildarkiv. Här 
konstateras att ämnesindexering generellt inte är så högt prioriterat, framför allt på grund 
av den problematik det medför. Sammanfattningar återfinns dock i samtliga institutioners 
katalogverksamheter. SFI:s Svensk filmdatabas innehåller mycket information om framför 
allt svenska spelfilmer och är en på många sätt imponerande katalog. Även de form- och 
genreförteckningar som de tre institutionerna använder studeras.  
 
I slutdiskussionen analyseras teori och empiri mer ingående, och utifrån denna diskussion 
fastslås rekommendationer för hur ämnesindexering av spelfilm bör gå till. De specifika 
verktyg som anses lämpliga för en svensk kontext är Svenska Filminstitutets genrelista för 
tryckt material och, för allmänna ämnesord, Kungliga Bibliotekets databas Svenska 
ämnesord. Efter slutdiskussion följer ett antal belysande exempel på hur katalogposter för 
spelfilm kan se ut i MARC-formatet, se bilaga 8.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1: Form- och genrebeteckningar i Guidelines on Subject Access 
to Individual Works of Fiction, Drama, etc.  

 
• Adventure films  
• Animated films  
• Bible films  
• Biographical films  
• Comedy films  
• Epic films  
• Fantasy films  
• Feature films  
• Film noir  
• Gangster films  
• Historical films  
• Horror films  
• Legal drama (films) 
• Love stories  
• Medical drama (films)  
• Melodrama  
• Musical films  
• Mystery films  
• Robinsonades  
• Romances  
• Science fiction films  
• Short films  
• Silent films  
• Spy films  
• Superhero films  
• Suspense films  
• Television movies 
• War films   
• Western films  
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Bilaga 2: Library of Congress Subject Headings form- och 
genrebeteckningar  

 
• 3-D films    
• Adventure films  
• Amateur films  
• Andy Hardy films  
• Angélique films  
• Animal films  
• Animated films  
• B films  
• Baseball films  
• Beach party films  
• Bible films  
• Biographical films  
• Bowery Boys films  
• Caper films  
• Carry On films  
• Charlie Chan films  
• Chase 
• Children’s films  
• Chris tmas films  
• Cisco Kid films  
• City symphonies (Motion pictures) 
• Clay animation films  
• College life films  
• Comedy films  
• Detective and mystery films  
• Disaster films  
• Dracula films  
• Drama 
• Epic films  
• Erotic films  
• Experimental films  
• Exploitation films  
• Fantasy comedies (Motion pictures) 
• Fantasy films  
• Feature films  
• Feminist motion pictures 
• Film adaptations 
• Film noir 
• Films by children 
• Film for the hearing impaired 
• Films for the visually handicapped 
• Foreign films  
• Foreign language films  
• Frankenstein films  
• Gangster films  
• Godfather films  
• Godzilla films  
• Haunted house films  
• Heimatfilme 
• Historical films  
• Hopalong Cassidy films  
• Horror films  
• Hospital films  

• Indiana Jones films  
• Industrial films  
• James Bond films  
• Jungle films  
• Juvenile delinquency films  
• Lone Ranger films  
• Loop films  
• Low budget motion pictures 
• Motion picture errors 
• Motion picture remakes 
• Motion picture sequels  
• Motion picture serials  
• Motion pictures 
• Motion pictures—[country]  
• Motion pictures, [nationality]  
• Motion pictures for men 
• Motion pictures for women 
• Mummy films  
• Musical films  
• Nature films  
• New wave films  
• Nightmare on Elm Street films  
• Our Gang films  
• Planet of the Apes films  
• Police films  
• Populist films  
• Prison films  
• Propaganda 
• Puppet films  
• Religious films  
• Road films  
• Rural comedies 
• Rushes (Motion pictures) 
• Samurai films  
• Satire 
• Science fiction films  
• Science films  
• Screwball comedy films  
• Sherlock Holmes films  
• Short films  
• Silent films  
• Snuff films  
• Sound motion pictures 
• Sports films  
• Spy films  
• Star Trek films  
• Star Wars films  
• Street films  
• Superman films  
• Swashbuckler films  
• Tarzan films 
• Three Stooges films  
• Tom and Jerry films  
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• Torcchy Blane films  
• Trapalhoes films  
• Travelogues (Motion pictures) 
• Trick films  
• Unfinished animated films  
• Unfinished motion pictures 
• Vampire films  

• War films  
• Werewolf films  
• Western films  
• Wildlife films  
• Young adult films  
• Zombie films  
• Zorro films  
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Bilaga 3: Moving Image Materials: genre terms  
 

• Adaptations 
• Aerial combat drama 
• Animal drama 
• Animation 
• Anthologies 
• Anti-war works 
• Armed forces comedies 
• B movies 
• Bergfilme 
• Biographies 
• Black films and programs  
• Caper drama 
• Cartoons 
• Children’s works 
• College drama 
• Comedies 
• Creature drama 
• Crime drama 
• Dance 
• Detective drama 
• Disaster drama 
• Docudrama 
• Drama 
• Epics 
• Erotica 
• Fantasy 
• Fantasy comedies 
• Features 
• Fiction 
• Film 
• Film noir 
• Gambling drama 
• Gangster drama 
• Gendai-geki 
• Haha-mono 
• Heimatfilme 
• Historical re -creations 
• Home movies and videos 
• Horror drama 
• Invisible man drama 
• Juvenile delinquency drama 
• Keiko eiga 
• Legal drama 
• Made for TV movies 
• Martial arts drama 
• Medical drama 
• Melodrama 
• Merodorama 

• Monster drama 
• Mood films  
• Motorcycle gang drama 
• Mummy drama 
• Musicals  
• Mysteries  
• Nansensu-mono 
• Naval combat drama 
• Organ transplant drama 
• Parodies 
• Paukerfilme 
• Personal/independent works 
• Plays 
• Police drama 
• Political drama 
• Preussenfilme 
• Prison drama 
• Prisoner of war drama 
• Private eye drama 
• Psychopath drama 
• Religious works 
• Remakes 
• Reporter drama 
• Road drama 
• Rock and roll musicals  
• Rural comedies 
• Science fiction 
• Sequels  
• Serials  
• Shakai-mono 
• Shomin-geki 
• Slapstick comedies 
• Sociological drama 
• Sophisticated comedies 
• Sports drama 
• Spy drama 
• Superhero drama 
• Swashbucklers 
• Teen drama 
• Tsuma-mono 
• Vampire drama 
• War drama 
• Werewolf drama 
• Westerns 
• Yakuza-eiga 
• Zombie drama 
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Bilaga 4: Moving Image Genre-Form Guide  
 

• Adaptation  
• Adventure  
• Amateur 
• Ancient world  
• Animal 
• Animation 
• Anthology   
• Aviation  
• Biographical  
• Buddy  
• Caper  
• Children’s  
• College  
• Comedy  
• Crime  
• Dark comedy  
• Disability  
• Disaster 
• Erotic  
• Espionage  
• Ethnic  
• Experimental 
• Exploitation  
• Fallen woman  
• Family  
• Fantasy  
• Feature 
• Film noir 
• Gangster 
• Historical  
• Horror  
• Journalism  
• Jungle  
• Juvenile delinquency  
• Legal 
• Martial arts  

• Maternal melodrama  
• Medical  
• Melodrama 
• Military  
• Musical  
• Mystery  
• Opera / Operetta 
• Parody 
• Police 
• Political  
• Pornography 
• Prehistoric  
• Prison  
• Propaganda 
• Puppet 
• Religious 
• Road  
• Romance  
• Science fiction   
• Screwball comedy 
• Short 
• Show business 
• Singing cowboy 
• Slapstick comedy 
• Slasher  
• Social problems  
• Sophisticated comedy  
• Sports 
• Survival 
• Thriller  
• Trick 
• War  
• Western  
• Women  
• Youth  
• Yukon  
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Bilaga 5: Svenska ämnesords form- och genrebeteckningar  
 

• Actionfilm 
• Agentfilm 
• Animerad film 
• Barnfilm 
• Biografisk film 
• Dansfilm 
• Dockfilm 
• Etnografisk film 
• Experimentfilm 
• Film noir 
• Filmfarser 
• Filmkomedier 
• Gangsterfilm 
• Historisk film 
• Journalfilm 
• Katastroffilm 
• Kortfilm 
• Krigsfilm 
• Kriminalfilm 
• Ljudfilm 

• Monsterfilm 
• Musikfilm 
• Naturfilm 
• Pilsnerfilm 
• Pornografisk film 
• Roadmovie 
• Rysare  
• Science fiction-film 
• Sensationsfilm 
• Skräckfilm 
• Splatterfilm 
• Spagettivästern 
• Surrealism (film) 
• Sångfilm 
• Tecknad film 
• Undergroundfilm 
• Ungdomsfilm 
• Vampyrfilm 
• Våld i film 
• Västernfilm 
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Bilaga 6: Svenska Filminstitutets genrebeteckningar för tryckt 
material  

 
• Actionfilm 
• Agentfilm 
• Animerad film 
• Avantgardefilm 
• Barnfilm 
• Beredskapsfilm 
• Biografisk film 
• Blaxploitation films  
• Dansfilm 
• Deckare 
• Djurfilm 
• Dockfilm 
• Easterns 
• Episk film 
• Erotisk film 
• Etnografisk film 
• Experimentfilm 
• Fantastic films  
• Fantasy films  
• Fars 
• Film noir 
• Flygfilm 
• Fängelsefilm 
• Gangsterfilm 
• Historisk film 
• Katastroffilm 
• Komedi 
• Konspirationsfilm 
• Konstfilm 
• Krigsfilm 
• Kultfilm 

• Kärleksfilm 
• Martial arts films  
• Matinéfilm 
• Melodram 
• Motståndsfilm 
• Musikal 
• Naturfilm 
• Operafilm 
• Polisfilm 
• Politisk film 
• Pornografisk film 
• Propagandafilm 
• Psychotronic films  
• Religionsfilm 
• Revolutionär film 
• Road movies 
• Sciencefictionfilm 
• Sensationsfilm 
• Skräckfilm 
• Spagettivästern 
• Splatterfilm 
• Sportfilm 
• Thriller 
• Tragikomedi 
• Trickfilm 
• Undergroundfilm 
• Ungdomsfilm 
• Vampyrfilm 
• Våldsfilm 
• Västernfilm 
• Äventyrsfilm 
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Bilaga 7: Statens Ljud- och Bildarkivs genreförteckning  
 

• Action 
• Biografi 
• Drama 
• Familjefilm 
• Fantasy 
• Historisk film 
• Komedi 
• Kortfilm 
• Krigsfilm 
• Musikfilm 
• Pornografi 
• Realism 
• Skräck 
• Sport 
• Stumfilm 
• Thriller 
• Western 
• Övrigt 
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Bilaga 8: Belysande exempel 
 
Exempel 1: En dag i varuhuset (1941) 
 

084      a He.02/VK  
245 0 3  a En dag i varuhuset h [Videoupptagning] / c regi: Charles Riesner  
249   4  a The big store.  
260      a Stockholm : b Warner Home Video, c 1998  
300      a 1 videokassett : b VHS, ljud, s/v  
306 a 90 min. 
500      a Medverkande: Groucho Marx, Chico Marx, Harpo Marx  
650 a Bröderna Marx 
655 a Komedi 
700 1    a Riesner, Charles 4 oth  

 
 
Exempel 2: Gallipoli (1981) 
 

084      a He.02/VK 
245 0 0  a Gallipoli h [Videoupptagning] / c regi: Peter Weir  
260      b Paramount Home Entertainment c 2001  
300      a 1 videokassett : b ljud, färg  
306      a 107 min.  
500 a Medverkande: Mel Gibson, Mark Lee 
650 a Första världskriget  
651 a Turkiet 
655 a Krigsfilm, drama  
700 1    a Weir, Peter 4 drt  

 
 

Exempel 3: Kvarteret Korpen (1963) 
 

084      a Hc.02/VK  
245 0 0  a Kvarteret Korpen h [Videoupptagning] / c manus och regi: Bo Widerberg  
260      a Stockholm : b Svenska filminstitutet, c 1997  
300      a 1 videokassett : b VHS, ljud, s/v  
306 a 100 min. 
500      a Medverkande: Thommy Berggren, Keve Hjelm, Emy Storm  
650 a 1930-talet, arbetarklassen 
651 a Malmö 
655 a Drama 
700 1    a Widerberg, Bo d 1930-1997 4 drt  

 
 
Exempel 4: Chinatown (1974) 
 

084      a He.02/VK 
245 0 0  a Chinatown h [Videoupptagning] / c regi: Roman Polanski  
260      b Paramount Home Enertainment  
300      a 1 videokassett : b ljud, färg  
306      a 125 min.  
490 0    a Widescreen collection  
500      a Filmen producerad 1974  
500 a Medverkande: Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston 
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650 a Incest, 1930-talet  
651 a Los Angeles 
655 a Deckare 

 
 
Exempel 5: Il capitano (1991) 
 

084      a Hc.02/VK 
245 0 3  a Il capitano h [Videoupptagning] / c regi: Jan Troell ; manus: Per Olov 

Enquist  
260      a Stockholm : b Sandrews, c 1992  
300      a 1 videokassett : b VHS, ljud, färg  
306 a 110 min. 
500      a Producent: Göran Setterberg  
500      a Medverkande: Antti Reini, Maria Heiskanen, Berto Marklund  
600 a Juha Valjakkala 
650 a Massmord  
651 a Åmsele 
655 a Drama  

 


