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Abstract: The aim of this thesis is to compare two different classification 

schemes with each other and see what the differences and 
similarities are when classifying literature concerning film and 
television.  

 
 One of the schemes is of general kind, Klassifikationssystem 

för svenska bibliotek (SAB) and the other is a special system, 
FIAF Classification scheme for literature on film and 
television. The focus of the examination is on comparing the 
structure, contents and division of firstly the main classes and 
secondly on comparing the notation and the auxiliary tables in 
the schemes. 

 
The theoretical framework of the comparison is based upon 
theory of classification but the conclusions drawn are though 
mostly of a more subjective character. In addition to the 
comparison itself interviews have been made with four 
libraries, two with experiences of SAB and two with 
experiences of FIAF. 

 
The results of the study showed that the special system had a 
better breadth overall and that the possibilities for better 
specificity were much greater with that system, as expected. 
When comparing the overall structure of the schemes and how 
the classes were divided, the differences were negligible.  

 
 The comparison of notation showed that the notation of the 

universal system was generally shorter and that the elements 
within it could be more easily distinguished. With the help of its 
auxiliary tables, the universal system turned out to make use of 
its resources in an even better way than expected. The interviews 
showed that both classification schemes were suitable in each 
organization. 
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1. INLEDNING 
 
Att dela in saker och ting i olika grupper och kategorier är inget nytt påfund och 
människan har gjort det sedan länge. Dock har verktygen vi använder för indelning 
utvecklats kraftigt. Framförallt har mycket hänt de senaste hundra åren. 
Klassifikationssystem har framtagits, reviderats och utvecklats till att göra stora 
samlingar av kunskap lättare att insupa.  
 
Detta gäller självfallet även litteratur om film och TV. Med tanke på hur länge 
människor gått på bio och hur länge de tittat på TV är det egentligen bara rimligt att 
det handlar om mycket stora mängder information. När jag startade mina 
efterforskningar efter ett klassifikationssystem att studera för min magisteruppsats 
blev det inte svårt att välja mellan de som fanns inom klassifikation för litteratur om 
film och TV. Mig veterligen finns det endast ett system på ett språk jag behärskar: The 
International Federation of Film Archives Classification scheme for literature on film 
and television. The International Federation of Film Archives förkortas FIAF och 
används i den här uppsatsen återkommande även som namn för systemet i sig 
 
Klassifikationssystemet i fråga gavs ut första gången 1980. En användarversion av 
den första utgåvan kom 1986 och 1992 utgavs den andra upplagan. Många hävdar att 
det bästa vore att komma ut med en tredje version med flera nödvändiga 
uppdateringar, men det verkar inte finnas vare sig någon som har tid eller någon som 
är villig att betala för att få arbetet gjort. Eftersom ett sådant projekt skulle kraftigt 
överstiga både tidsrymd och utrymmesgränser för en magisteruppsats valde jag inte 
den inriktningen. Uppgiften blir istället att gå igenom FIAF-systemet grundligt, göra 
en jämförelse med ett annat klassifikationssystem: Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek, utgivet av Bibliotekstjänst, och genomföra intervjuer med bibliotekarier 
som arbetar med respektive system. Systemet kallas ofta SAB efter Sveriges allmänna 
Biblioteksförening och det namnet är återkommande som namn på systemet i sig i den 
här uppsatsen. 

1.1 Bakgrund och val av ämne 
 
Biblioteks- och informationsvetenskap är ett mycket brett och mångfacetterat ämne 
och det finns mängder av bra uppslag för magisteruppsatser. Trots detta föll sig valet 
väldigt naturligt för mig när det i utbildningens slutskede var dags att bestämma sig 
för ett ämne att fördjupa sig inom i en uppsats på D-nivå. Tankar och idéer kring 
klassifikationsteori och klassifikationssystem hade funnits redan från de inledande 
föreläsningarna om bl.a. SAB under utbildningens första termin. Ju mer tanke och 
energi som lades ner i ämnet desto mer kom jag till slutsatsen att jag ville 
specialstudera ett klassifikationssystem, allra helst ett system jag sedan tidigare inte 
har så mycket kunskap om. 
 
Det svåraste i förberedelserna var att bestämma sig för vilket klassifikationssystem 
som skulle specialstuderas, då det finns mängder av intressanta uppslag inom 
området. Det finns mängder av specialbibliotek i Sverige och flertalet av dem 
använder sig av egna konstruerade system för att kunna möta just det bibliotekets 
särskilda behov. Det finns också vissa specialbibliotek som använder sig av ett 
klassifikationssystem som är ovanligt i Sverige, men finns väl utspritt i resten av 
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världen. Dessa klassifikationssystem ger detaljerade anvisningar om hur man ska 
organisera och kategorisera en samling i ett mycket specifikt ämne. Ett exempel på ett 
sådant system finns på Svenska Filminstitutets bibliotek där man använder 
Classification scheme for literature on film and television, ett klassifikationssystem 
utvecklat och framtaget av The International Federation of Film Archives, FIAF. 
 
Även Det Danske Filminstituts Bibliotek i Köpenhamn använder sig av samma 
klassifikationssystem och den förre bibliotekschefen där, Karen Jones, var själv med 
och framtog systemet. Efter kontakt med henne och dessutom bibliotekschefen Mats 
Skärstrand på Svenska Filminstitutet kände jag att det fanns ett bra underlag att 
specialstudera FIAF:s system för klassificering av litteratur om film och TV. Att jag 
dessutom är mycket intresserad av film och TV gjorde inte beslutet svårare att ta.   
 
Vid mitt besök på Det Danske Filminstituts Bibliotek i Köpenhamn slog det mig att 
det verkligen behövs ett bra och fungerande klassifikationssystem för att organisera 
den enorma mängd litteratur om film och TV som finns på just det biblioteket. Jag 
gick omkring i timmar bland hyllor fyllda av litteratur om allt från TV-såpan "Days of 
our lives" till dokumentärer om Koreakriget, om vampyrer på film och om varulvar på 
film, om gamla filmstjärnor som Marilyn Monroe och nyare stjärnor som Harrison 
Ford, om komedier och om actionfilmer, om pjäser som blivit film och filmer som 
blivit pjäser. Mitt besök där gjorde verkligen att lusten att undersöka FIAF:s 
klassifikationssystem blev mycket större, och besöket var dessutom en stor 
inspirationskälla för att gå till grunden med denna uppgift. 
 
För att få en bra bild av hur det valda klassifikationssystemet är uppbyggt och hur det 
skiljer sig från ett generellt system har jag valt att jämföra systemet med SAB:s 
avdelningar för litteratur om film och TV. Dessutom kommer jag att genomföra 
intervjuer med bibliotekarier som arbetar med respektive klassifikationssystem för att 
få ytterligare en dimension av min studie. 

1.2 Syfte  
 
Syftet med magisteruppsatsen är att undersöka hur ett klassifikationssystem anpassat 
för ett specialområde är uppbyggt och strukturerat och att undersöka på vilka sätt det 
skiljer sig från ett system anpassat för flera ämnesområden. För att uppnå bästa 
resultat och se vilka huvudsakliga skillnader och likheter som finns kommer en 
jämförelse göras mellan två system.  
 
De valda klassifikationssystemen är The International Federation of Film Archives 
Classification scheme for literature on film and television (FIAF) och 
Bibliotekstjänsts Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB).  
 
Genom intervjuer kommer även bibliotekarier som använder systemen aktivt i sitt 
arbete få möjligheter att uttrycka sina åsikter om respektive system, och de skillnader 
och likheter som jag funnit. 

1.3 Frågeställningar 
 
Eftersom information finns i sådana enorma mängder kan det finnas en stor 
nödvändighet att sortera, organisera och klassificera informationen. Utan någon slags 



 

3 

klassificering skulle det bli mycket svårt för de flesta människor att ta till sig 
information på ett bra sätt. 
 
En av de mest grundläggande faktorerna när det gäller klassificering är att dela upp 
informationen i olika ämnen. Det vill säga att dela upp något gigantiskt till något lite 
mindre vidare till ytterligare något lite mindre osv. Det är här tanken med 
specialbibliotek kommer in. Specificitetsgraden på ett specialbibliotek kan variera 
mycket ytligt till att gå riktigt djupt ner i en hierarki.  
 
Ett klassifikationssystem anpassat för ett specialbibliotek eller ett specialområde torde 
skilja sig från ett klassifikationssystem av bredare art där alla ämnen ska finnas 
representerade, men hur skiljer de sig från varandra och den viktigaste frågan: Gör de 
det? Kanske är det bara en föreställning som jag har? Hur skiljer sig notationen och 
hjälptabellerna åt mellan de båda systemen och hur långa blir klassifikationskoderna 
för samma material i båda systemen? De mer konkreta frågeställningarna i den här 
uppsatsen är: 
 

• Vilka skillnader och likheter finns det mellan klassifikationssystemen FIAF 
och SAB gällande klassifikation om litteratur om film och TV? 
 

• Hur skiljer sig systemens avdelningar och notation åt?  
 

• Vilka hjälptabeller finns och hur skiljer de sig åt mellan systemen? 
 

• Hur uppfattar bibliotekarier som arbetar med systemen att respektive fungerar 
i deras verksamhet? Hur ställer de sig till de skillnader och likheter som jag 
funnit i min jämförelse?   

1.4 Disposition  
 
Följande magisteruppsats är upplagd på följande vis: första kapitlet Inledning 
innehåller en inledning, en bakgrund till och hur ämnesvalet tillkom, syftet med 
uppsatsen, frågeställningar och det avslutande avsnittet med dispositionen. 
 
I andra kapitlet: Tidigare forskning och litteratur återfinns ingen sammanfattning av 
forskningen som bedrivits i det specifika ämnet klassifikation av litteratur om film 
och TV. Detta eftersom forskningen på detta område i stort sett inte existerat sedan det 
berörda klassifikationssystemets andra utgåva framtogs för drygt 20 år sedan. Dock 
finns en liten inblick i forskningen inom klassifikationsteori i allmänhet, och en del 
med tidigare komparativa undersökningar som gjorts inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. 
 
Tredje kapitlet Metod förklarar hur det metodiska arbetet med uppsatsen ämnas 
fortlöpa, att jag dels ska göra en egen jämförelse av två klassifikationssystem och att 
jag ska genomföra intervjuer med bibliotekarier som använder systemen. Här görs 
även en liten notering angående källkritik.  
 
Det fjärde kapitlet FIAF är helt och hållet tillägnat FIAF:s klassifikationssystem. Där 
återfinns t.ex. historik om institutionen FIAF och om klassifikationssystemet i sig. En 
grundlig genomgång av huvudavdelningar och underavdelningar finns att tillgå, och 
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det ges även exempel på särskilda noter man måste efterfölja vid klassificeringen.  
 
Det femte kapitlet SAB är av samma art som kapitel fyra, men den enda skillnaden är 
att det nu är SAB som behandlas. 
 
I sjätte kapitlet Komparativ analys genomförs själva jämförelsen av 
klassifikationssystemen på ett grundligt sätt. Jämförelsen i sig är indelad i tre delar: 
Huvudavdelningar, notation och hjälptabeller. Resultatet av respektive jämförelse 
analyseras och redovisas i slutet av varje del. I slutet av kapitlet återfinns också en 
sammanfattning av hela analysen. 
 
I sjunde kapitlet Intervjuer redovisas de intervjuer med ett antal bibliotekarier som 
använder de båda systemen som ett verktyg i sitt arbete. Intervjufrågorna presenteras, 
resultatet redovisas och slutsatser dras. I slutet av kapitlet finns en sammanfattning av 
frågorna och de svar som gavs. 
 
Kapitel åtta Slutsatser tillägnas slutsatser där jag t.ex. kontrollerar om jag fått svar på 
mina frågeställningar. Jag reflekterar något över hur min uppsats bidragit till 
forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap och ger även förslag till 
vidare forskning.  
 
Kapitel nio är en Sammanfattning och längst bak återfinns käll- och 
litteraturförteckning samt två bilagor med de båda systemens berörda avdelningar. 
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATUR 
 
I följande kapitel ämnar jag först ge en liten introduktion till klassifikationsteori i 
allmänhet. Därefter följer en del med tidigare forskning inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap som har en del liknande beröringspunkter med mitt 
ämnesområde. Jag tar upp en rad uppsatser som rör jämförande studier av 
klassifikationssystem. 

2.1 Klassifikationsteori 
 
Klassifikation innebär att dela in ting och företeelser i klasser efter antingen en 
princip eller en indelningsgrund. Buchanan säger i sin definition av 
klassifikationsteori:  
 

Classification is the act of grouping like things together. All the members of a group – or 
a class produced by classification share at least one characteristic which members of 
other classes do not possess. The “things” which are classified may be concrete entities, 
the ideas of such entities, of abstractions (Buchanan 1979, s.9.) 

 
Vad han säger är alltså att man inom klassifikation delar in saker i olika grupper – 
eller klasser - som har en gemensam nämnare, som de inte delar med medlemmarna 
av de andra grupperna. Relationerna som uppstår mellan klasser kan enligt Buchanan 
vara av mycket varierande art, t.ex. språkliga relationer eller hierarkiska relationer 
(Buchanan 1979, s.17-21). När man klassificerar utgår man från specifika regler hur 
man ska handskas med dessa klasser och deras relationer till varandra. 
 
S. R. Ranganathan definierar ett klassifikationssystem som: ”A scheme of classes 
fitted with terminology and notation”, där ”terminology” är sammanställningen av 
termer i ett språk som betecknar eller namnger klasserna i klassifikationssystemet. 
Notation är kombinationen av ordningstal som representerar klasserna i systemet eller 
dess komponenter (Ranganathan 1967, s.72). 
 
Notationen i ett klassifikationssystem kan antingen vara ren eller blandad. De 
vanligaste symboler som används i ett system är siffror och bokstäver. Om man 
uteslutande använder sig av siffror, eller uteslutande av bokstäver är notationen ren. 
Om man däremot blandar de olika alternativen blir notationen således blandad. Vilken 
sort som ska användas kan vara svårt att ta ställning till då det finns både för- och 
nackdelar med båda alternativen. Enligt Buchanan är fördelen att använda blandad 
notation att den varianten bistår med fler symboler och därmed kan man göra 
signumen kortare (Buchanan 1992, s.182). 
 
Många klassifikationssystem använder sig av mnemoteknik. Det är en metod som är 
till för att göra signumen lättare att komma ihåg, och att man ska kunna se mönster 
från en relaterad klass till en annan. Ett enkelt sätt är att låta samma symboler stå för 
samma koncept i hela systemet. 
 
Det finns flera olika typer av klassifikationssystem men det är framförallt två olika 
typer som används mest frekvent: Enumerativa och facetterade. Det mest kända 
systemet av de facetterade är antagligen Ranganathans Colon Classification.   
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2.2 Tidigare komparativa studier inom B & I 
 
Jag har inte lyckats återfinna några tidigare uppsatser som behandlar just 
klassifikation av litteratur om film och tv, men det finns flera där en jämförande studie 
gjorts. 
 
I magisteruppsatsen Klassifikation av musikalier: en komparativ studie av 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek och ’The British catalogue of music 
classification’ jämförs precis som i min studie ett generellt system med ett 
specialsystem. Författaren Krister Nyeland har tagit avstamp i systemens struktur, 
indelning av klasser, notation och hjälptabeller, och därigenom försöka identifiera 
systemens för- och nackdelar. 
 
Nyelands undersökning resulterade i slutsatsen att strukturen i SAB-systemets 
avdelning för musikalier var enhetlig och att presentationen av de större 
instrumentgrupperna ger en stor förståelse för uppbyggnaden och principerna för 
indelning. SAB:s notation var mer lättförståelig än The British catalogue of music 
classifications och en orsak till det konstaterades vara att SAB-systemet använder sig 
av blandad notation och har därmed en bredare bas. Därmed blev koderna kortare och 
mer lättförståeliga. Angående hjälptabellerna så fungerar de bra i framförallt SAB-
systemet då det framgår tydligt i systemet hur de kan användas. 
 
Sofia Gjertz och Camilla Lengborn skrev 2003 en magisteruppsats med titeln 
Klassifikationssystem för en medicinhistorisk samling – en jämförande studie av SAB 
och NLM. Återigen ställs det generella klassifikationssystemet SAB mot ett 
specialsystem, i detta fall NLM som är framtaget för att klassificera medicinsk 
litteratur.  
 
I sin empiriska undersökning analyserar författarna 179 klassifikationskoder för att ta 
reda på om något av systemen är att föredra för klassificering av medicinsk litteratur. 
Undersökningen genomförs på grunden av åtta bedömningskriterier och resultatet 
blev att SAB är att föredra framför NLM. Framförallt var det på grund av SAB:s 
möjligheter till dubbel- och trippelklassificering. 
 
Marina Sandström gjorde i sin magisteruppsats från 2002 en jämförande 
undersökning, mellan ett traditionellt klassifikationssystem, SAB, och en ny form av 
klassifikation, Yahoo!. Författaren utgår från båda systemens avdelningar inom 
geografi och språk och försöker hitta likheter och skillnader där. Metoden som 
används i SAB-systemet och Yahoo! En jämförelse mellan traditionell och ny 
klassifikation är en komparativ innehållsanalys av hur de båda systemen fungerar. 
 
Resultatet av undersökningen blev att systemen skiljer sig från varandra på väldigt 
många punkter, men att det även fanns en hel del beröringspunkter. Den största 
skillnaden var att Yahoo! är alfabetiskt ordnat och att SAB är hierarkiskt ordnat.  
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3. METOD  
 
Klassifikationsteori i stort har en mycket bred teoretisk grund att bygga på, men det är 
precis tvärtom när det gäller just klassifikation för film- och TV-litteratur. Det 
material som finns att tillgå är till största del begränsat till webbsidor från Det Danske 
Filminstitut och FIAF:s kommission för katalogisering. Redan vid de inledande 
efterforskningarna insåg jag att det finns väldigt lite information om FIAF och dess 
klassifikationssystem i tryckt form, och därför var mina största källor till information i 
stor omfattning just internetbaserade.  
 
Jag har även varit på plats på Danska Filminstitutet i Köpenhamn och hade där ett 
samtal med förre bibliotekschefen Karen Jones, som själv var med och utvecklade 
FIAF:s klassifikationssystem på 1980-talet. Ett samtal som gav mig en bra bakgrund 
till hur systemet kom till. Vid mitt besök i Köpenhamn fick jag även möjlighet att se 
hur klassifikationssystemet används rent praktiskt och hur bibliotekets samling 
tillgängliggörs via systemet, vilket var intressant i sig. 
 
Jag ämnar i följande magisteruppsats att arbeta på två olika sätt. Dels gör jag 
inledande en subjektiv jämförelse mellan de båda berörda klassifikationssystemen. 
Med subjektiv menar jag att jag gör jämförelsen enbart utifrån mig själv. Jag har 
ingående studerat de båda systemen, läst igenom, antecknat uppenbara skillnader som 
var tydliga från början. Det kunde vara att FIAF var mycket mer omfattande och att 
systemen använder olika sorters notation. Efter den grundliga genomgången av 
klassifikationssystemen försöker jag göra en analys baserat enbart på egna mina 
tankar och den kunskap om klassifikation som utbildningen inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap gett mig. 
 
Eftersom jag inte använder någon teoretisk bakgrund till min analys inser jag att 
resultatet kan bli en aning skevt, och att jag med stor sannolikhet kan missa saker som 
kunde ha kommit fram med hjälp av en mer dokumenterad systemanalys. 
 
Efter jämförelsen genomför jag även intervjuer med bibliotekarier som arbetar med 
respektive system för att få deras syn på de likheter och skillnader som jag kommit 
fram till och hur klassifikationssystemen fungerar att arbeta med.  
 
Mitt val att dels genomföra en egen jämförelse och därtill sedan göra ett antal 
intervjuer grundar sig på att jag vill få fram en helhet i mitt magisteruppsatsarbete. Å 
ena sidan en del där jag själv är aktiv och gör jämförelsen, och en del där 
informanterna får möjlighet att uttrycka sina åsikter om det resultat jag arbetat fram.  
 
Uppsatsen i sig är av mycket deskriptiv art och där med beskriver ingående hur 
FIAF:s och SAB:s avdelningar för film- och TV-klassifikation är indelade i olika 
avsnitt och kategorier. Stor vikt läggs vid båda systemens struktur och uppbyggnad. 
Detta görs för att kunna göra jämförelsen enklare och mer förståelig. 

3.1 Praktiskt genomförande av mina studier 
 
Valet att göra en egen jämförelse och analys och sedan göra intervjuer med 
bibliotekarier som arbetar med de båda systemen grundade sig i en vilja att få en 
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helhet i uppsatsen. Vid kontakt med informanter föll sig valet ganska naturligt på att 
göra intervjuer. Jag tror det är svårt i mitt fall att exempelvis genom 
enkätundersökningar få fram svar på de frågeställningar jag har.  
 
Syftet med ett projekt är avgörande för vilken metod man väljer att använda (Trost 
2005, s.7) och eftersom jag inte vill ta reda på något som man kan mäta i siffror, utan 
jag vill jobba mer med frågor med utgångspunkter i de båda konkreta systemen och 
jämföra de båda sinsemellan, var intervjuer ett bra alternativ. 
 
Mina frågeställningar för den här uppsatsen är följande, och så här ska jag gå till väga 
för att söka svaren på dem:  
 

• Vilka skillnader och likheter finns det mellan klassifikationssystemen FIAF 
och SAB gällande klassifikation om litteratur om film och TV? 
 

Genom att noggrant gå igenom de båda systemen avdelning för avdelning hoppas jag 
kunna hitta både likheter och skillnader mellan systemen. Inledningsvis kommer jag 
att titta på de övergripande skillnaderna och likheterna i uppbyggnad och struktur. De 
stora och utmärkande dragen som går att utläsa.  
 

• Hur skiljer sig systemens avdelningar och notation åt?  
 

Här går jag ner en nivå i uppdelningen och tittar närmare på hur de olika 
avdelningarna är uppdelade, dels inom klassifikationssystemet i stort och dels inom 
avdelningarna i sig. Är avdelningarna inom de olika delämnena lika stora? Hur ser 
indelningen ut, är det hierarkiska indelningar och är de uttömmande eller inte? 
Här kommer jag även att titta på hur notationen skiljer sig åt mellan de båda 
systemen. 
 

• Vilka hjälptabeller finns och hur skiljer de sig åt mellan systemen? 
 
Vidare ska jag studera hjälptabellerna. Det finns hjälptabeller till båda systemen och 
troligen kommer det att finnas saker som skiljer sig åt även här. Jag kommer att gå 
igenom hjälptabellerna lika grundligt som övriga delar i systemen och därmed bilda 
mig en uppfattning om hur de, om de, skiljer sig åt. 
 

• Hur uppfattar bibliotekarier som arbetar med systemen att respektive fungerar 
i deras verksamhet? Hur ställer de sig till de skillnader och likheter som jag 
funnit i min jämförelse?   

Slutligen kommer jag att genomföra ett antal intervjuer med bibliotekarier som 
arbetar med respektive system. Frågorna till informanterna kommer jag att utforma 
olika till de olika systemen. Specificerade frågor till dem som arbetar med SAB, och 
frågor speciellt utformade för de som arbetar med FIAF för att frågorna inte ska bli 
statiska och inte ha med respektive system att göra. Frågorna kommer att baseras på 
det resultat jag får av min egen jämförelse av de båda klassifikationssystemen. Att 
ställa raka och enkla frågor är en nödvändighet (Trost 2005, s.75-76) och det har 
också varit min intention. 

Vid urvalet av informanter började jag med FIAF:s representanter då antalet 
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bibliotekarier som har erfarenhet av det systemet är relativt få i jämförelse med dem 
som kan SAB. Vid kontakt med Svenska Filminstitutets bibliotek fick jag förslag på 
två bibliotekarier som kontaktades för telefonintervju. En intervjuform som inte är 
lämpad för djupgående frågor och svar (Trost 2005, s.22) men som jag tyckte var 
tillämplig i mitt fall.  

De två representanterna för SAB ville jag helst göra intervjuer med öga mot öga 
eftersom jag personligen tycker det är enklare att göra intervjuer på det viset. Därmed 
kontaktade jag bibliotek i exempelvis Göteborg, Mölndal, Halmstad och Skövde. 
Slutligen valdes bibliotekarier från Mölndals stadsbibliotek och Göteborgs 
universitetsbibliotek ut, urvalet baserades främst på att de var snabba med ett positivt 
gensvar på min förfrågan. På grund av tidsbrist genomfördes en av intervjuerna dock 
via e-post. Jag upplever inte att de olika intervjuförfarandena har påverkat studien 
negativt. 

3.2 Källkritik 
 
En stor mängd information som finns att tillgå rörande FIAF:s klassifikationssystem 
finns på FIAF:s kommission för katalogiserings hemsida och det är viktigt att ha i 
åtanke när det kommer till källkritisk. Jag har dock i de flesta fall bedömt 
informationen som pålitlig, då FIAF är en världsomspännande organisation med 
mycket bra rykte. Jag har resonerat på liknande sätt när jag använt uppgifter från 
Danska Filminstitutets webbplats.
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4. FIAF 
 
The International Federation of Film Archives sammanför institutioner över hela 
världen som är dedikerade till att bevara filmen som kulturellt arv och som historiska 
dokument. När FIAF grundades 1938 var fyra arkiv medlemmar, idag finns 120 arkiv 
i 65 länder med i sammanslutningen. Syftet med FIAF är att bevara och förevisa 
rörliga bilder. FIAF har även satt upp ett antal mål som de vill uppnå: 
 

• Uppehålla en etisk kod för bevarande av film och praktiska standarder för alla 
avdelningar som innefattas av filmarkiveringsarbete. 
 

• Marknadsföra tillverkandet av rörliga bilder i länder som saknar det. 
 

• Att från insidan förbättra den legala kontexten angående hur filmarkiv 
manifesterar sitt arbete. 
 

• Marknadsföra filmkultur och tillgängliggöra historisk forskning på både 
nationell och internationell nivå. 
 

• Uppmuntra träning och expertis i bevarande och andra arkiveringstekniker. 
 

• Försäkra en permanent tillgänglighet av material från samlingarna för studier 
och forskning i ett större sammanhang 
 

• Utveckla samarbetet mellan medlemmar och försäkra sig om en internationell 
tillgänglighet av film och dokument (The International Federation of Film 
Archives, 2008). 

 
Den första upplagan av FIAF:s klassifikationssystem tillkom eftersom man på 
filminstitutioner världen över ansåg att det fanns ett behov av ett system som gjorde 
filmklassifikation enklare. Första upplagan kom 1980, men ganska snart insåg man att 
en ny upplaga behövde utarbetas. 1984 satte FIAF Documentation Commission ihop 
en kommitté som fick i uppdrag att uppdatera den första upplagan av systemet. 
Kommissionen bestod av medarbetare från The International Indexes to Film and TV 
Periodicals, Danish Film Museum, Netherland Film Museum, Australian Film & TV 
School och Svenska Filminstitutet. Målet för kommissionen var: 
 

to adapt and extend the scheme in accordance with changes in the film and TV 
industries, including advances in technology, to achieve a more comprehensive merging 
of film and television, and to adapt the UDC content of the scheme to UDC revisions 
(FIAF Classification scheme for literature on film and television 1992, s. 
vi.). 
 

1986 kom den andra upplagan som kom att bli mer detaljerad i vissa delar för att möta 
de behov som uppstått när det gäller t.ex. att litteraturen blivit mer specialiserad. 1992 
kom också en utveckling av den andra upplagan: ”Second edition - Revised & 
enlarged”  

(FIAF 1992, s.vi). 
 
 



 

11 

Klassifikationssystemet är mycket flexibelt och det finns flera olika varianter att 
klassificera samma verk. Det rekommenderas följaktligen att varje bibliotek 
individuellt bestämmer sig vilken av varianterna som bäst passar deras behov.  
 
FIAF är ett klassifikationssystem som bygger på UDK:s principer och är egentligen 
en förlängning av det systemet. I många fall går det också bra att bygga ut FIAF efter 
UDK:s regler och principer. Det framgår klart och tydligt i FIAF när detta är möjligt 
för att undvika problem och förvirring (FIAF 1992, s. vii.). 
 
FIAF:s klassifikationssystem är uppbyggt av elva stora avdelningar som delas in i 
underavdelningar som nästan uteslutande också delas in i underavdelningar. 
Uppdelningen följer principen bredare-smalare och man kan komma ner i så många 
som fem underavdelningar.  
 
I stort sett varje avdelning har noter som är till för att underlätta användaren vid 
klassifikation av dokument. I den följande genomgången tas endast ett fåtal av dessa 
noter upp, oftast i syftet att belysa ett särskilt problemområde. 

4.1 Genomgång av systemet 
 
Nedan följer en grundlig genomgång av systemet avdelning för avdelning för att få en 
bra överblick av hur systemet är uppbyggt. På grund av utrymmesbrist förklaras inte 
alla underavdelningar i hierarkin utan bara några exempel på varje avdelning. 
Detsamma gäller noterna som inte heller förklaras i sin helhet, utan bara ett litet urval 
på varje avdelning. En fullständig förteckning över avdelningarna finns i bilaga 1. 
 
För att underlätta förståelsen av de olika avdelningarna används svenska 
översättningar framtagna av Finlands filmarkivs bibliotek, där sådana finnes. FT står 
för Film/Television och kan användas tillsammans eller var för sig för att påvisa vad 
dokumentet handlar om. I den här uppsatsen används FT enbart till huvudrubrikerna, 
med det enda undantaget i avsnitt 6.4.1 Exempel från systemens avdelningar. 

Avdelning FT0 Reference material by form 
 
Klassifikationssystemet inleds med avdelning FT0 som är tillägnad referensmaterial 
uppdelat efter form. Det finns fem stora grupper inom avdelningen: 
 
01  Bibliografier 
02  Filmografier 
03  Uppslagsverk 
05  Årsböcker, Register 
08  Statistik 
 
Alla avdelningar i 0 delas upp i underavdelningar. Nedan redovisas uppdelningen av 
01 Bibliografier med dess underavdelningar: 
 
011  Allmänna bibliografier 
013=  Bibliographies of works in a particular language 
014  Referenskataloger och index 
014.3   Contents bibliographies. Abstracts and indexes. 
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014.5   Indexes to individual works 
015  Nationalbibliografier 
016  Kataloger för specialområden, Personbiografier 
017  Bibliotekens samlingskataloger 
017.1   Library catalogues. Accession lists 
017.11    Union catalogues 
017.3   Auction catalogues. Catalogues of book sales 
017.4   Commercial trade catalogues. Publishers’, booksellers’, catalogues 
019  Catalogues or listings of non-book materials 
 
Exempel på noter 
 
Underavdelningen 01 är till stor del tagen direkt från UDK:s 01 och fortsatta 
indelningar enligt den kan ske vid behov. 
 
Generellt för hela avdelningen FT0 gäller att den ska användas i första hand för 
referensmaterial som är av generell typ. Referensmaterial som behandlar specifika 
ämnen ska klassas inom respektive ämne (FIAF 1992, s.2-3). 

Avdelning FT00 Generalities, miscellaneaneous collected works 
 
Avdelning FT00 skiljer sig från avdelning FT0 till det sättet att det inte rör som om 
generella referensmaterial utan om generella verk överlag. Avdelningen är mycket 
kort och därför redovisas samtliga underavdelningar: 
 
00  Film/TV in general. Overall views. 
0...   Miscellaneous works 
04   Miscellaneous ‘Festschriften’ 
082  Miscellaneous anthologies 
001  Film/TV documentation in general 
002  Film/TV literature: publication in general 
002.1   Writing. Editing. 
002.2   Publishing. 
002.3   Selling 
002.5   Reviewing 
003  Film/TV literature: general surveys 
A/Z Discussion of individual works 
.0/.9 Discussion of film/TV literature by form or subject  
 
Exempel på noter 
 
Klassifikation FT00 används för generella introduktioner till film och TV. Generella 
surveys om ett särskilt land ska klassificeras till det specifika landet under avdelning 
FT7. 
 
003 är den kod som ska tilldelas verk som handlar om film- och TV-litteratur. 
Underavdelning 003 kan även indelas med hjälp av bokstäverna A-Z för att påvisa 
titel eller författare, och.0-.9 för att indela efter ämne (FIAF 1992, s.4-5). 



 

13 

Avdelning FT1 Corporate bodies 
 
Avdelning FT1 är den första där man klassificerar mer specifika ämnen än de 
föregående avdelningarna där det handlar om mycket generell litteratur. Här finns allt 
som berör diverse samfund som har med film och TV att göra, samt alla arkiv. 
Avdelningen delas in i sex grova drag: 
 
10  Corporate bodies in general 
11  Arkiv. Museer. FIAF 
12  Filmklubbar 
13  Other non-profit corporate bodies & organisations. Associations. 

Councils. Committees, commissions etc. 
15  Festivaler. Festivalpriser 
19A/Z  Individual corporate bodies 
 
Den största avdelningen är 11 som behandlar Arkiv, museer och FIAF. Där sträcker 
sig indelningen från rent 11 till 119 Other types of archive/institute/museum 
departements/activities. Indelning möjlig efter t.ex. 110-3 Indexering, 112.1 Pre-
cinema devices, 110-4 Bevarande, Restaurering och 115.5 Advertising/publicity 
materials. 
 
Alla avdelningar utom 10 Corporate bodies in general delas upp i ytterligare 
underavdelningar i flera nivåer. T.ex. underavdelning 15 delas som mest in i tre 
nivåer: 
 
15  Festivals and awards 
151   Festivaler 
151.007.62    Festival juries 
152   Filmpris 
153   Specialfestivaler och -veckor  
 
Exempel på noter 
 
Systemet rekommenderar att material om namngivna samfund klassificeras under 19 
A/Z Individual corporate bodies, så vida det inte rör sig om festivaler, konferenser, 
trade fairs och utställningar. Detsamma gäller även namngivna föreningar och klubbar 
under 12 Filmklubbar samt namngivna samfund under 13 Other non-profit corporate 
bodies och 135 Film/TV activities of bodies not primarily concerned with media. 
 
I avdelningarna 110 till och med 119 kan man utöka koden med hjälp av -0/-9. Det 
innebär att t.ex. 114.2 Grammophone records kan utökas med -6 Loans, Exchange, 
Sales om det fanns ett exempelvis ett verk med titeln Försäljning av 
grammofonskivor. Koden blir då i sin helhet: 114.2-6 Grammophone records – Sales. 
Avdelningarna 161 Conferences, Congresses, Symposia och 162 Seminars, Work 
shops, Lectures delas upp i underavdelningar efter nationalitet och namn på 
konferens, kongress eller symposium (FIAF 1992, s.6-8). 

Avdelning FT2 Film/TV industry, Economics, Production 
 
Avdelning FT2 är klassifikationssystemets största avdelning och innehåller allt som 
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berör filmindustri som t.ex. regi, producenter, ljud och manusförfattande. Den mycket 
stora avdelningen delas in i åtta något mindre som i sin tur delas in i en stor mängd 
underavdelningar. De åtta grova kategorierna är: 
 
20  Film/TV broadcasting and/or video industries in general 
21  Filmproduktion och ekonomi 
22  Produktion och teknik 
23  Foto 
24  Post-production. General works 
25  Laborationer. Filmmaterial. Filmlaboratorier 
26  Storage of film/TV materials. Vaults 
29  Film/TV services. Facilities. Agents  
 
Dessa åtta kategorier delas som sagt in i otaliga mindre och mindre avdelningar. Till 
exempel underavdelningen 23 Foto delas in i ytterligare tio underavdelningar: 
 
230  Environment, Location, Landscapes 
231  Subjects 
232  Belysning 
233  Cameras, Camera parts & operation 
234  Cameras by function 
235  Film. Färgfilm. Vidfilm 
236  Specialeffekter 
237  TV signal processing 
238  Recording systems and equipment 
239  Stills photography 
 
De tio avdelningarna delas i sin tur in i flera underavdelningar. Man ser exempelvis en 
stor utbredning av de hierarkiska strukturerna med ett resultat av sju olika nivåer: 
 
20      Filmindustri 
23      Cinematography, TV/video photography 
230      Environment, Location, Landscapes    
236              Specialeffekter 
236.2            Alteration of images 
236.22                   Changes of speed 
236.221                        Faster 
     
Exempel på noter 
 
Material om varierande metoder för skådespeleri som t.ex. improvisation och 
Stanislavskijmetoden ska klassificeras under avdelning 227.01 Acting 
metodhs/techniques, men behandlar materialet den estetiska delen av metoder ska 
verket klassificeras under 635.27 Acting. 
 
Avdelning 236 Specialeffekter får endast innehålla visuella specialeffekter. 
Ljudeffekter ska klassas 244.25 Ljudeffekter. Material som behandlar både visuella 
specialeffekter och ljudeffekter klassas 236 Specialeffekter (FIAF 1992, s.11-31). 
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Avdelning FT3 Distribution, Exhibition, Transmission 
 
Avdelning FT3 innefattar material som har att göra med t.ex. i vilka lokaler 
filmerna/TV-programmen förevisas, hur man marknadsför en produktion och hur man 
distribuerar produkten ut över världen. Precis som tidigare avdelningar är den här 
uppbruten i några mindre, i detta fall fyra stycken större: 
 
30  Förevisning, Distribution 
33  Promotion. Advertising. Marketing 
38  Biografer 
39  Transmission and reception 
 
Alla de fyra stora avsnitten delas in i underavdelningar. 33 Promotion sträcker sig från 
rent 33 till 336.3 Miscellaneous merchandising och innefattar t.ex. 333 Affischer, 
Stillbilder och 335.2 Promotion via radio. Avdelningen 381 Cinema management 
redovisas här i sin helhet: 
 
381  Cinema management 
381.007  Personal 
381.008.8   Membership 
381.1   Operational practises and regulation 
381.11   Hours 
381.13   Admissions 
381.3  Box office management 
381.5   Ancillary sales 
381.51   Food & Drink, Bars 
 
Den är anmärkningsvärd i det avseendet att det finns tre olika nivåer i hierarkin. 
Något som är relativt vanligt i hela avdelningen men det finns exempel på avdelningar 
som har både färre och fler nivåer. T.ex. 386 Other types of exhibition environment 
som endast har två och 382 Exhibition spaces and equipment, som har fyra nivåer.  
 
Exempel på noter 
 
Avdelning 39 Transmission and reception är menad för den tekniska aspekten av 
material berörande sändande och mottagande. Koden 398 Data transmission är dock 
tillåten både för tekniska delar och icke-tekniska. 
 
Under avdelning 30 Förevisning, Distribution ska inte material rörande 
distribution/utställning i en arkivarisk kontext klassas, sådant material ska istället 
föras till 119 Other types of archive/institute/museum departements/activities 
(FIAF1992, s. 32-39). 

Avdelning FT4 Society and Cinema/TV 
 
Följande avdelning omfattar som rubriken påvisar hur film och TV påverkar och 
agerar i ett samhälleligt perspektiv. Här finns underavdelningar som berör t.ex. 
lagstiftning, censur och sociologi. Avdelningen breder ut sig i sju mindre delar som 
delas in i underavdelningar i minst två led: 
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40  Filmen och samhälle i allmänhet 
41  Publik 
43  Lagstiftning 
44  Censur 
45  Skilda aspekter i filmen 
46  Filmens sociologi 
49  Use of film/TV by society 
 
Den största av de grova indelningarna är 41 Publik som sträcker sig från rent 41 ända 
ner till 415 (036) Guidebooks for audiences/viewers. Anmärkningsvärt är att de olika 
underavdelningarna har ovanligt många indelningar per avdelning. T.ex. 411 
Manipulation, Propaganda som har inte mindre än 23 underavdelningar i upp till fyra 
nivåer.  
 
Avdelning 46 Filmens sociologi spänner över många olika aspekter av ämnet. Nedan 
redovisas 465 Filmstjärnor: 
 
465  Filmstjärnor 
465.1    Stars 
465-053.2   Child stars 
465.15   Starlets 
465.2  Fans, Fan behaviour 
465.29   Fan clubs 
 
Exempel på noter 
 
Klassningen 412.8 Effects/impact of specific types of production/productions and of 
film/TV workers får inte ges material som behandlar effekter av våldsamma filmer 
eller TV-program. Dessa ska istället föras till det mer specifika 412.511 Effects of 
violence, crime, aggression. 
 
Verk som avhandlar produktionsaspekten av olika användning av film/TV som ett 
hjälpmedel ska inte tillföras koden 49 Use of film/TV by society utan 21 
Filmproduktion och ekonomi eller 22 Produktion och teknik. Inte heller material som 
behandlar genreaspekten av användningen av film/TV som hjälpmedel ska tilldelas 
49, utan istället 72 Films/programmes by genre, type or subject (FIAF 1992, s.40-47). 

Avdelning FT5 Education, Research 
 
Avdelning FT5 innehåller allt som berör den utbildande och undervisande delen av 
film och TV-produktion så som stipendier, läromaterial och research. Den här 
avdelningen är en av de minst omfångsrika i hela systemet och den indelas i fyra 
större delar: 
 
51  Filmundervisning 
52  Related study and teaching 
53  Teaching/study materials 
56  Film/TV research, Scholarships 
 
510 Filmskolor är en underavdelning av 51 Filmundervisning där finns t.ex. koder 
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som 510.2 Higher education, Universities, Colleges, 510.5 School education och 
510.52 Pre-school. 
 
Underavdelningen 560 Methods and techniques of film/TV research, Methodology är 
ett bra exempel på en mycket regelbunden avdelning där alla underavdelningar är på 
samma nivå: 
 
560  Methods and techniques of film/TV research, Methodology 
560.1  Assembling of references, sources etc. 
560.2  Compiling, using statistics 
560.3  Production of indexes 
560.4  Establishing credits 
560.5  Reconstruction of films/programmes 
560.6  Interviewing, Recording oral/visual history 
560.7  Presentation, publication, evaluation of results 
 
Som ett exempel på ett motsatsförhållande redovisas också delar av 51 
Filmundervisning som maximalt har fyra olika nivåer: 
 
51  Filmundervisning 
510   Filmskolor 
510.1    Professional film/TV education & training 
510.11    Film/TV schools 
 
Exempel på noter 
 
Namngivna läroinstitutioner på avdelning 51 Filmundervisning och 52 Related study 
and teaching kan med fördel dubbelklassas på 19A/Z Individual corporate bodies. 
 
Under avdelning 512 The study of film/TV: teacher/student guidance ska även 
inkludera material om att lära ut och att studera film/TV som en del av ett annat ämne. 
Men material om film/TV som ett hjälpmedel i undervisningen ska klassas 49[37] Use 
of film/TV by society: Education (FIAF 1992, s.48-49). 

Avdelning FT6 Aesthetics, Theory, Criticism 
 
Avdelning FT6 behandlar hela den estetiska delen av film och TV-produktion Här 
klassificeras med fördel material om narratologi, ljussättning och dramaturgi. 
Avdelning FT6 delas upp i sex mindre avdelningar: 
 
60  Bilden Konstteori 
61  Film/TV in relation to the other arts 
62  Filmteori. Filmforskning. TV-forskning 
63  Aesthetics of the nature. Language & Grammar of film 
66  Analysis of cinema/TV. Analytical study of films/programmes 
67  Kritik, Essäer  
 
Den största underavdelningen är 63 Aesthetics of the nature, language & grammar of 
film/TV med den omfångsrika underavdelningen 632 Dramaturgi, Narratologi med 
inte mindre än 35 undernivåer. Här redovisas 632.2 med sina förgreningar: 
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632.2  Narrative styles/techniques 
632.21   Absence of narrative 
632.22   Realistic/documentary narrative 
632.25   Voice-over narration 
632.251    First person narrative 
632.253    Third person narrative 
 
Exempel på noter 
 
620A/Z kan även innehålla diskussioner om verk av teoretiker som inte 
huvudsakligen ägnar sig åt film eller TV. T.ex. Brecht och Lacan. 
 
Avdelningen 630.5 Filmens psykologi och filosofi: Relationships between film/TV 
language and the viewer ska innehålla material om de psykologiska/estetiska 
relationerna. Däremot de sociologiska aspekterna av relationerna klassas under 601 
Perception in general (FIAF 1992, s.50-55). 

Avdelning FT7 History, Genres, Specific films/Programmes 
 
Avdelning FT7 är den sista riktigt omfattande avdelningen i FIAF:s 
klassifikationssystem. Avdelningen sträcker sig över nästan lika stora delar som 
avdelning FT2 Filmindustri som är den största. Här kan litteratur om t.ex. specifika 
filmer klassificeras efter framförallt genre: komedi, skräck och spänning. Mycket 
stora indelningar kan även göras efter rollfigurer, byggnader och platser. Den första 
grovindelningen görs efter fem underavdelningar: 
 
70  Filmens historia 
71  Filmens historia, individuella länder 
72/77   Genrer, Kategorier  
78  Ofullbordade projekt 
79  Enskilda filmer, Manuskript 
 
Avdelning 72/77 är aningen speciell. Här görs nämligen ytterligare indelningar till 
ännu en nivå. Här finns underavdelningar som t.ex. 722.731 Kultfilm, 
Exploitationfilmer, 733 Melodram, Kärleksfilm, 747 Livet, Mänskliga relationer, 
Familj, 753.8 Remakes, 756.309 Legendary/fabulous/countries, 759.7 Talk shows och 
765.2 Reklam. 
 
Avdelningen för skräckfilm 735.2 indelas i ytterligare sex underavdelningar som alla 
befinner sig på samma hierarkiska nivå: 
 
735.2  Skräck 
735.21   Monster 
735.22   Splitter 
735.23   Vampire 
735.24   Werewolf 
735.27   Zombies 
735.29   Freaks 
 
Till skillnad från avdelning 747 Livet, Mänskliga relationer, Familj som rör sig ner i 
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hierarkin på flera olika nivåer. Här ges exempel på det med de första tre 
underavdelningarna under 747: 
 
 
747.1   Stages of life    
747.11   Child birth, abortion, pregnancy 
747.19   Death 
747.195    Suicide 
747.2   Family life 
747.25   Matrimonial relations, Marriage, Divorce, Adultery 
747.28   Family celebrations, Ceremonies 
747.3   Relationships between the generations 
         
Exempel på noter 
 
Material som berör både fiktion och icke-fiktion ska huvudklassificeras under den 
fiktiva delen och dubbelklass under den icke-fiktionella delen. T.ex. ett verk som 
berör både situationskomedi på avdelning 732.3 och 762.3 Weather reports and 
forecasts huvudklassas på situationskomedin och dubbelklassas på den mer 
dokumentära delen om väder. 
 
Material om Döden som en figur och inte en företeelse som vanligtvis klassificeras 
med koden 747.19, ska istället få koden 757DEA Biographical films/plays, People as 
background or plot: specific characters (FIAF 1992, s.53-73). 

Avdelning FT8 Biography 
 
Den nästsista avdelningen i klassifikationssystemet är också en av de kortaste. Den 
behandlar enskilda personer som är inblandade i film och TV-produktion. Alla stora 
yrkesgrupper finns representerade. Det finns endast tre grova indelningar till att börja 
med: 
 
80  Personhistoria 
81  Enskilda personer och deras verk 
82  Collectives 
 
Den överlägset största avdelningen är 80 som sedan byggs ut i ytterligare tre nivåer. 
802 Film/TV workers är mest omfångsrik och här hittar man delar som t.ex. 802.266 
Hair stylists, 802.275 Stunts och 802.3 Filmfotografer. 
Prov på en mycket regelbunden avdelning är 803 Distributions. Alla underavdelningar 
är på samma hierarkiska nivå: 
 
803  Distributions 
803.81   Cinema owners & managers 
803.825   Projectionists 
803.831.1   Cinema organists 
 
Den enda avdelningen som visar en större bredd än två nivåer är just den inledande 80 
med fyra som mest. Nedan redovisas 80-802.261: 
80 Personhistoria 
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800/809  Collected biography by profession 
801.1   Archive personnel 
802  Film/TV workers 
802.091.11    Top executives, Moguls 
802.22   Producers 
802.24   Scriptwriters 
802.25   Directors 
802.26   Designers, Art directors 
802.261     Set designers, Architects 
 
Exempel på noter 
 
Rent FT8 som klassifikationskod ska alla verk få om individuella personer, även om 
materialet inte är biografiskt in i minsta detalj. 
 
Om man föredrar det, kan man klassificera material om grupper och kollektiv av 
människor under avdelning 81A/Z Enskilda personer och deras verk istället för att 
klassificera materialet under avdelning 82A/Z Collectives. Det man gör då är att 
huvudklassa på den första personen/gruppen/kollektivet och dubbelklassa på de andra 
medlemmarna (FIAF 1992, s.74-75).     

Avdelning FT9 Miscellanies, Varia, Special collections  
 
Den allra sista avdelningen i FIAF:s klassifikationssystem är FT9. Den innehåller 
enkelt förklarat allt som inte går att få in i de andra avdelningarna. 
 
Avdelning FT9 kan trots sin begränsade omfattning i längd delas in i åtta större 
underavdelningar. Flera av dem innehåller dock bara en enda kod, t.ex. 96, 97 och 98. 
De åtta underavdelningarna är:  
 
91  Film/TV memorabilia 
92  Publications for children 
93  Varia 
94  Source material for films/programmes 
96  Literature etc. by film 
97  Skönlitteratur med filmmotiv 
98  Topographical literature on places related to the film/TV industries 
99  Special archival collections 
 
Vidare har 99 Special archival collections tre nivåer: 
 
991   Archival collections of specific types of materials 
991(084.1)    Design drawings 
991(084.5)    Posters 
991(093.8)    Scrap books 
991(098.2)    Gramophone records 
991(098.4)    Audio tapes 
995  Miscellaneous archival collections relating to specific persons, bodies or 

other subjects 
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Exempel på noter 
 
Avdelning 91 Film/TV memorabilia är tänkt för att innehålla material om 
filmstjärnornas personliga tillhörigheter och andra saker av värde för samlare. 
 
Den allra sista underavdelningen i avdelning, 99 Special archival collections är menad 
för mindre samlingar av framförallt opublicerat material av speciell arkivariskt 
intresse. Med andra ord inte material som är ämnad för allmänheten (FIAF 1992, s.76-
77). 

4.2  Hjälptabeller för FIAF 
 
FIAF:s egna hjälptabeller är egentligen anvisningar tagna direkt från UDK som är 
något bearbetade, och de är mycket omfattande. Vissa av UDK:s tilläggsbeteckningar 
är inte aktuella i FIAF eftersom man inom systemet har delar som innehåller typiskt 
innehåll för en hjälptabell. Man kan även använda sig av UDK:s alla hjälptabeller om 
man vill. 
 
Nedan redovisas de hjälptabeller som bearbetats specifikt för FIAF. 
 
Geografiska tillägg 
 
För att påvisa en viss geografisk tillhörighet kan man använda sig av ett 
parentestillägg i FIAF. Det finns väldigt mycket finindelade koder att använda sig av, 
här följer de grova indelningarna: 
 
(1) Ort i allmänhet, Ortsbestämning, Orientering 
(2) Fysisk-geografisk ortsbestämning 
(3) Orter i den gamla och medeltida världen 
(4) Europa 
(5) Asien 
(6) Afrika 
(7) Nord- och Mellanamerika 
(8) Sydamerika 
(9) Oceanien, arktiska och antarktiska områden (Högskolan i Borås, 2008). 
 
Kronologiska tillägg 
 
De kronologiska tilläggsbeteckningarna bildas genom att en del av koden sätts mellan 
citationstecken. Några stora indelningar är: 
 
”32” Året, årets årstider 
”321”  Våren 
”4”  Tidsperiod, tidslängd 
”5”  Periodicitet 
”52”   Dagligen 
”6”  Geologiska, arkeologiska och kulturella tidsindelningar 
”65”  Historisk tid” 
”653”  Medeltiden 
”7”  Företeelser i tiden 
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”71”  Utveckling (Högskolan i Borås 2008). 
 
 
Man kan även använda sig av detta tillägg genom att sätta aktuellt årtal inom 
citationstecken. 
 
Språkliga tillägg  
 
De språkliga tilläggsbeteckningarna i FIAF bildas genom användande av 
likhetstecken. Det finns en förteckning över vilka språk som kan användas och hur 
koden lyder för varje språk. Språken är indelade i grova kategorier, några exempel: 
 
=00 Flerspråkiga 
=13 Romanska språk 
=16 Slaviska språk 
=22 Iranska språk 
=35 Kaukasiska språk 
=41 Afro-asiatiska språk 
=51 Ural-altaiska språk 
=61Austro-asiatiska språk 
=72 Australiska språk 
=87 Mellan- och Sydamerikanska indianska språk (Högskolan i Borås 2008). 
 
Det finns även tilläggsbeteckningar för att påvisa grupptillhörighet. Några vanliga 
exempel: 
 
(=111)  Engelskspråkigt folk 
(=112.2)   Tyskspråkigt folk 
(=13)  Latinska folkgrupper 
(=21)  Indiska folkgrupper 
(=222.5)   Kurder 
(=411.16)    Judar 
(=581)  Kineser 
(=72)  Aboriginer 
(=81/=82) Nordamerikanska indianer (Högskolan i Borås 2008) 
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5. SAB 

1921 utgavs den första upplagan av Klassifikationssystem för svenska bibliotek av 
Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB). I samband med utgivandet av den fjärde 
upplagan 1956 genomfördes en övergripande revision av systemet och även den femte 
upplagan innehöll en del justeringar. Den sjätte upplagan från 1984 föregicks av en 
utredning och systemet utsattes även för en omfattande remissbehandling. Resultatet 
blev bland annat anvisningar om hur systemet skall byggas ut lokalt och införande av 
tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper.  
 
Den sjunde upplagan framtogs av Klassifikationsgruppen inom SAB:s kommitté för 
katalogisering och klassifikation 1997 och innehöll också flera viktiga revideringar 
inom framförallt avdelning N Geografi. Senare sammanslogs Svenska 
Bibliotekariesamfundet och Sveriges allmänna biblioteksförening och blev Svensk 
biblioteksförening.  
 
I och med detta ombildades den dåvarande kommittén för katalogisering och 
klassifikation till två separata kommittéer: svensk biblioteksförenings kommitté för 
katalogisering respektive Svensk biblioteksförenings kommitté för 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet). Den senare av dessa 
kommittéer arbetade fram den åttonde upplagan av systemet 2006 . I denna upplaga 
har man framförallt gjort en översyn över avdelning V Medicin 
(Klassifikationssystem för Svenska bibliotek 2006, s.7). 
 
Klassifikationssystemet består av en systematisk del och ett ämnesordsregister. Den 
systematiska delen innefattar 25 huvudavdelningar varav de flesta är uppdelade i 
underavdelningar, som i sin tur oftast är vidare uppdelade. I klassifikationssystemets 
inledning finns en anmärkning om vilka bibliotek som kan använda systemet. Där 
står: 
 

Klassifikationssystemet är lämpligt att använda i folkbibliotek, förvaltningsbibliotek och i 
allmänna vetenskapliga bibliotek. För specialbibliotek är det troligen i de flesta fall inte 
tillräckligt finindelat (SAB 2006, s.10). 

 
Tilläggsbeteckningarna som finns i klassifikationssystemet ger ytterligare möjligheter 
till uttryckning av olika aspekter i ett ämne. För att nå en enhetlig klassifikation av 
samma material inom olika medietyper och för olika målgrupper finns det tillägg för 
medietyp och målgrupp i systemet. 
 
Många av de avdelningar som återfinns i systemet som mycket väl kunnat vara 
hierarkiskt ordnade har av olika orsaker blivit samordnade. Detta främst på grund av 
att man vill undvika långa beteckningar. För att markera under- och överordnande på 
de avdelningar som samordnats används en sveprubrik, t.ex. Fb-Fr Indoeuropeiska 
språk. Sveprubriken är inte menad för klassifikation utan enbart för att markera i 
systemet vilka avdelningar som är hierarkiskt underordnande när det inte framgår 
visuellt i klassifikationssystemet.  
 
En del av systemets avdelningar har analoga uppdelningar. T.ex. landsindelning görs 
med hjälp av huvudavdelning N Geografi under avdelningarna J Arkeologi, K 
Historia och M Etnografi, Socialantropologi och Etnologi samt som strecktillägg vid 
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alla geografiska uppdelningar inom systemets ramar. D.v.s. även inom de avdelningar 
som berörs av jämförelsen i den här uppsatsen. (SAB 2006, s.9).  

5.1 Genomgång av systemet 
 
SAB:s olika kategorier som rör film och TV är utspridda över systemet under olika 
huvudavdelningar. De tekniska aspekterna av filmproduktion samlas under P - Teknik, 
medan film i allmänhet återfinns under I – Konst, musik, teater, film. Litteratur om 
TV och TV-program klassificeras under B – Allmänt och blandat. 

Im Film 
 
Avdelning I Musik, Konst och Film i SAB innehåller underavdelningen Im som 
representerar litteratur om film. Rent Im är endast en rubrik och kan inte användas för 
att klassificera ett verk. Allmänna arbeten klassificeras istället under Ima Film: 
Allmänt.  
 
Avdelning Ima Film: Allmänt delas upp i tre underavdelningar:  
 
Imaa   Filmens estetik och teori (även allmän filmkritik och filmsemiotik)  
Imab   Filmregi (även filmfotograferingens konstnärliga sida)  
Imac   Filmproduktion och – distribution 
 
Avdelning Imb Filmhistoria är lite speciell på det viset att avdelningen och 
underavdelningarna uppdelas geografiskt enligt huvudavdelning N Geografi. Man kan 
även göra en kronologisk uppdelning enligt huvudavdelning K Historia, eller enligt 
grundschemat. Imb Filmhistoria delas vidare in i Imba Filmhistoria: särskilda genrer. 
De verk som får klassifikationskod Imba kan inte föras till någon av de nio 
underavdelningarna:  
 
Imbaa   Västernfilm 
Imbab   Komedi och fars 
Imbac   Pornografisk film 
Imbad   Krigsfilm och kriminalfilm 
Imbae   Science-fiction film och skräckfilm 
Imbah   Underground- och avantgardefilm 
Imbai   Animerad film 
Imbaj   Dokumentärfilm (även etnografisk och journalfilm)  
Imbak   Musikfilm (även sång- och dansfilm) 
 
SAB:s avdelning Im Film delas som mest upp i tre nivåer, om man utesluter rent Im 
som alltså inte kan användas som en klassifikationskod i sig: 
 
Imb  Filmhistoria 
Imba   Filmhistoria: särskilda genrer 
Imbaa  Västernfilm  
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Strecktillägg  
Används endast på rent Ima Film: Allmänt och Imb Filmhistoria med 
underavdelningar. 
 
Kolontillägg 
:bf institutioner. Hit räknas museer och organisationer t.ex. riksorganisationer. 
Kolontillägg används på tillämpliga avdelningar av Ima Film: Allmänt och Imb 
Filmhistoria. Ibland rekommenderas även geografiska strecktillägg före :bf för de 
institutioner som har en regionalt avgränsad verksamhet. 
 
:do filmpsykologi. Används endast på Ima Film: Allmänt. 
 
:k historia. Får endast användas i betydelsen av vetenskapshistoria. T.ex. förs alltid 
filmhistoria och särskilda filmgenres historia till Imb Filmhistoria. 
 
:oa filmsociologi. Används endast på Ima Film: Allmänt.  
 
Tidstillägg 
Används endast på Imb Filmhistoria med underavdelningar. 
 
z-tillägg 
Kan användas på Imb Filmhistoria efter geografiskt strecktillägg för att beteckna t.ex. 
särskilda biografer eller orter (SAB 2006, s.101-101). 

Bu Radio och Television 
 
Litteratur om radio och TV som masskommunikationsmedel och kulturfaktor 
klassificeras under avdelning Bu Radio och Television med underavdelningar. Bu med 
underavdelningar kan uppdelas geografiskt enligt N Geografi. 
 
Bu Radio och television delas upp i två underavdelningar:  
 
Bua Radio (även lokalradio och närradio)  
Bub Television och video (även kabel-TV och satellit-TV som kulturfaktorer) 
 
SAB:s avdelning Bu Radio och Television kan som mest delas upp i två nivåer, som 
synes i exemplet ovan. 
 
Kolontillägg 
:bf kan användas för att beteckna t.ex. särskilda radio- och TV-stationer. 
:k kan beteckna radions och televisionens historia. 
 
Tidstillägg 
Används i tillämpliga delar enligt respektive avdelning av K Historia (SAB 2006, s. 
31). 
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Pn Fotografi och filmkonst 
 
Pn Fotografi och filmkonst delas in i fyra underavdelningar:  
 
Pna  Fotografi 
Pnb  Filmteknik, TV- och videofotografering.  
Pnd  Vetenskaplig och teknisk fotografi 
Pny  Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering  
 
Pnb i sin tur delas in i fem underavdelningar:  
 
Pnba   Filmkameror (även kamerors speciella tillbehör samt film) 
Pnbb   Klippning och redigering 
Pnbc   Filmprojektion 
Pnbd  Speciella filmtekniker (t.ex. ljussättning, stereofilmning, 

specialeffekter, slow motion)   
Pnbf   TV- och videofotografering. 
 
Underavdelningen Pnbd Speciella filmtekniker delas i sin tur upp i:  
 
Pnbdb   Färgfilm 
Pnbdd   Ljudfilm  
Pnbdg   Animerad film (t.ex. tecknad film) 
 
SAB:s avdelning Pn Fotografi och filmkonst kan som mest delas upp i fyra nivåer: 
 
Pn  Fotografi och filmkonst 
Pnb   Filmteknik, TV- och videofotografering 
Pnbd    Speciella filmtekniker 
Pnbdb     Färgfilm (SAB 2006, s. 175). 
 
Kolontillägg 
:bf institutioner. Särskilda institutioner med uttalad begränsad verksamhet i ett område 
klassificeras under respektive avdelning av P. Ibland rekommenderas även 
geografiska strecktillägg före :bf för de institutioner som har en regionalt avgränsad 
verksamhet. 
 
:k historia. Allmän teknikhistoria förs till P:k. Speciell teknikhistoria klassificeras på 
respektive teknik. På de avdelningar som kan uppdelas geografiskt med hjälp av 
strecktillägg görs ingen geografisk uppdelning efter :k. 
 
:oe lagstiftning. 
 
Tidstillägg 
Får endast användas tillsammans med :k (SAB 2006, s. 167).  

5.2 Hjälptabeller för SAB 
 
Tilläggsbeteckningarna från och med de geografiska till och med beteckningarna för 
medier och målgrupper, tillhör de allmänna tilläggsbeteckningarna i SAB. De kan 
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användas i princip på alla avdelningar i klassifikationssystemet, men det finns 
restriktioner som inte alltid tas upp i detta sammanhang.  
 
De allmänna tilläggsbeteckningarna betyder samma sak på alla avdelningar, och även 
alla underavdelningar. Precis som i FIAF:s fall finns det även särskilda 
tilläggsbeteckningar att tillgå i SAB, men här redovisas enbart de allmänna. 
 
Geografiska tilläggsbeteckningar – strecktillägg 
 
De geografiska strecktilläggen bildas genom att tilläggsbokstäverna från avdelning 
Na-Nt läggs till signaturen genom bindestreck. T.ex. Imab-fa Filmregi: Tyskland och 
Imb-c Filmhistoria: Sverige. Några stora grupper är: 
 
– c Sverige 
– d Övriga Norden 
– e Brittiska öarna 
– f Mellaneuropa 
– m Östeuropa 
– n Balkanländerna 
– o Asien 
– p  Afrika 
– q Amerika 
– r Oceanien 
– s Polarländerna 
– t Oceaner och hav 
 
Det finns även andra beteckningar som kan användas som strecktillägg på lämpliga 
avdelningar där geografisk uppdelning efter N rekommenderas:  
 
– ak   Kelter 
– at  Zigenare 
– cs  Samer  
– kf  Basker 
– oafh  Judar 
– oaj   Kurder 
– oas  Syrianer 
– qat   Indianer i Nordamerika 
– qct  Indianer i Centralamerika 
– qdt   Indianer i Sydamerika 
  
z-tillägg för orter som läggs till strecktillägg ska i regel vara på landsnivå och inte på 
landskaps- eller länsnivå (SAB 1997, s.13) t.ex. Imb-cz Uppsala och inte Imb-cabz 
Uppsala. 
 
Kronologiska tilläggsbeteckningar – tidstillägg 
 
Tidstillägg kan läggas till direkt på signaturen endast på vissa avdelningar, eller där så 
uttryckligen sägs i huvudtabellen. Det är de avdelningar som är av en historisk 
karaktär, t.ex. Imb Filmhistoria. På icke-historiska avdelningar måste kolontillägget 
först läggas till innan tidstillägget kan komma till användning, t.ex. Imb:k.2 
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Filmhistoria: historia: Forntiden. 
 
Grundschemat för siffrornas betydelse vad gällande tidstillägg ser ut enligt följande: 
.2  Forntiden 
.3  Medeltiden 
.4  Nya tiden 
.46  1800-talet 
.5 1900-talet 
.58  1980- 
 
Vid tveksamhet rörande vilket tal som ska användas för ett verk om ett år där det finns 
möjlighet för två skilda tal, ska alltid det lägsta talet användas. Om det inte rör sig om 
en specifik tid, som t.ex. första världskriget ( SAB 2006, s.14). 
 
Språkliga tilläggsbeteckningar – likhetsteckentillägg 
 
De språkliga tilläggsbeteckningarna kan användas på samtliga avdelningar i 
klassifikationssystemet. De är till för att ange på vilket språk dokumentet är. De 
bokstäver som adderas till signaturen efter likhetstecknet är tagna från 
huvudavdelning F Språkvetenskap (SAB 2006, s. 15). Några stora indelningar som 
finns är: 
 
=c Svenska(SAB 2006, s.57) 
=n Keltiska språk 
=o Grekiska språk (SAB 2006, s.60) 
=p Indo-iranska språk 
=q Iranska språk (SAB 2006, s.61) 
=v Sino-tibetanska språk 
=x Övriga språk (SAB 2006, s.64)  

 
Innehållsliga tilläggsbeteckningar - kolontillägg 
 
Dessa tilläggsbeteckningar bildas genom att lägga till beteckningar enligt systemets 
huvudavdelningar föregångna av kolon, till signaturen. De kolontillägg som 
rekommenderas till allmän användning är: 
 
:a  bibliografi 
:b  forskning 
:bf institutioner  
:d teori, filosofi 
:dd metodlära 
:do psykologi 
:f terminologi 
:k historia, lärdomshistoria 
oa: sociologi 
oe: juridik 
oi:  statistik 
:pu databehandling 
:t matematik och statistisk metod (SAB 2006, s.13-14) 
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Tilläggsbeteckningar för monografier – z-tillägg 
 
Bokstaven z används för att bilda alfabetiskt ordnade grupper av monografier. Den 
fogas till grundbeteckningen med ett mellanslag emellan och sedan ämnesordet i 
klartext. Ämnesordet i fråga kan vara av varierande art men faller allt som oftast in i 
någon av följande kategorier: 
 
Institutionsnamn  
Personnamn 
Ortnamn (SAB 2006, s.15)  
 
Tilläggsbeteckningar för innehållslig form – parentestillägg 
 
Parentestillägget visar att innehållet i ett dokument tillhör en viss kategori. Följande 
tillägg rekommenderas till allmän användning: 
 
(k) Kongresstryck 
(p) Periodika 
(s) Samlingsverk 
(t) Tabeller 
(u) Urkunder, lagar 
(x) Lexikon 
(y) Kartor och bilder 
(ya) Kartor 
(yb) Bilder (SAB 2006, s.15) 
 
Tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper 
 
Dessa används för sådant material som skulle kunna brytas ut till en särskild samling. 
Detta antingen på grund av de tekniska beskaffenheterna i materialet eller med hänsyn 
till målgrupperna. Om det förekommer beteckningar både för medier och för 
målgrupper samtidigt ska mediebeteckningen placeras först. 
 
Tilläggsbeteckningarna för enbart medier i grova drag är: 
 
/B Bilder 
/D Elektroniska resurser 
/F Föremål 
/H Handskrifter 
/K Kartor in plano 
/L Ljudupptagningar 
/M Mikroformar 
/O Kombinerat material 
/V Video- och filminspelningar 
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Tilläggsbeteckningarna för enbart målgrupper är: 
 
,u För barn och ungdom 
,uf För småbarn 
,ug för mellanåldern 
,y läroböcker 
 
Tilläggsbeteckningarna för både medier och målgrupper är: 
 
/P Punktskrift 
/T Talböcker 
/TC Talböcker på CD, DAISY-talböcker på CD-R 
/TD Elektroniska resurser 
/TK Talböcker på kassett 
/TS Talböcker på spole (SAB 2006, s.16-17) 
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6. KOMPARATIV ANALYS 
 
Den komparativa analysen består av tre delar. Först jämförs klassifikationssystemens 
avdelningar med varandra. Främst studeras struktur och uppbyggnad i de båda 
klassifikationssystemen. Som en andra jämförelse kontrolleras om det finns några 
likheter och skillnader vad avser notationen i de båda systemen. Sedan jämförs de 
båda systemens hjälptabeller med varandra. I slutet av kapitlet finns en 
sammanfattning av analysen. 

6.1 Avdelningar 

Min första del av jämförelsen är att på ett mycket översiktligt vis jämföra 
klassifikationssystemens avdelningar med varandra. Likheter och skillnader i 
uppbyggnad, struktur och indelningar kommer att redovisas. Eftersom avdelningarna i 
de båda systemen redan tidigare gåtts igenom separat med kommentarer blir det 
lättare att hänga med i den kommande jämförelsen.  
 
För att göra allt mer överskådligt redovisas här de båda systemens berörda 
avdelningar sida vid sida, där SAB:s avdelningar flyttas om för att bättra passa 
bredvid den motsvarande i FIAF.  
 
FIAF SAB 

FT (0) Reference material by form Ba Allmänna encyklopedier 
FT0 Generalities, Miscellaneous, 
Collected works 

Bb Allmänna samlingsverk 

FT 1 Corporate bodies Imb-cz 
FT 20 Film/TV Industry, Economics, 
Production 

Imab Filmregi, Imac Filmproduktion och 
distribution, Pnb Filmteknik, TV- och 
videofotografering 

FT 3 Distribution Imac Filmproduktion- och distribution 
FT 4 Society and cinema/TV Bu Radio och television 
FT 5 Education, Research Eabi Undervisning i konst, musik, teater 

och film 

FT 6 Aesthetics, Theory, Criticism Imaa Filmens estetik och teori 
FT 7 History, genres, Specific 
films/Programmes 

Imb Filmhistoria 

FT 8 Biography  Lm-im 
FT 9 Miscellanies, Varia, Special 
collections 

B Allmänt och blandat 

 
 
Som synes finns en del klassifikationskoder i den här översikten som inte redovisats 
tidigare i genomgången av SAB. Detta beror på att det bara rör sig om enstaka koder 
som jag bedömde var för få i antal för att ta med i jämförelsen. 
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Med tanke på hur små SAB:s avdelningar om film- och TV-litteratur är har jag valt att 
göra jämförelsen med utgångspunkt från just de avdelningar som ändå finns där. Jag 
utgår från dem och försöker hitta motsvarigheter i FIAF:s system. Jag kommer att ge 
en översikt av det som skiljer och det som är lika i systemen, hur uttömmande de är 
och hur strukturen ser ut. 
 
Båda klassifikationssystemen är hierarkiskt uppbyggnad då de alltid utgår från ett 
stort ämne, som sedan jobbar sig ner i rangsystemet. Det är väldigt enkelt i båda 
systemen att se var en underavdelning härstammar ifrån och att underavdelningen är 
underordnad en huvudavdelning så som i SAB: 
 
Imb  Filmhistoria 
Imba  Filmhistoria: särskilda genrer 
Imbaa   Västernfilm (SAB 2006, s.101) 
 
Och i FIAF: 
 
732 Comedies 
732.3  Situation comedies 
732.35   Screwball comedies (FIAF 1992, s.61) 
 
En stor skillnad mellan systemen är att FIAF använder sig av många fler nivåer än 
vad SAB gör, vilket gör FIAF till ett bredare system när det gäller film och TV. SAB 
har som regel två eller tre nivåer medan FIAF ofta har så mycket som fem eller sex 
nivåer. Det som SAB förlorar i bredden tar man dock igen i kortare 
klassifikationskoder. 

Film 
 
I SAB består den första huvudavdelningen av Im Film av Ima Film: Allmänt. Den har 
endast tre underavdelningar: 
 
Imaa Filmens estetik och teori 
Imab  Filmregi 
Imac Filmproduktion och – distribution (SAB 2006, s.101) 
 
Motsvarigheten hos FIAF återfinns på flera olika ställen i systemet. Estetik och teori 
under huvudavdelning FT6 Aesthetics, Theory, Criticism, Filmregi under 
huvudavdelning 20 Film/TV industry, Economics, Production precis som 
Filmproduktion, men däremot Distribution har en egen huvudavdelning FT3 
tillsammans med Exhibition och Transmission.  
 
Orsaken till detta är naturligtvis att FIAF:s system är både mer omfångsrikt och 
detaljrikt än SAB:s och har därmed fler möjligheter att sprida ut ämnen utöver 
systemet. Anmärkningsvärt är dock att litteratur rörande kritik i båda systemen 
hamnar under samma rubrik som Estetik och Teori, då det finns ett tillägg till SAB:s 
Imaa där det står: Hit även allmän filmkritik. 
 
Med andra ord en avdelning som hålls samman i SAB, men är uppdelad på flera olika 
delar av FIAF men ändå har en hel del liknande indelningskriterier.  
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Filmhistoria 
 
SAB:s avdelning Imb Filmhistoria är trots sin ringa storlek ändå den mest omfattande 
av de avdelningar som rör litteratur om film- och TV-litteratur. Avdelning 72/77 
Films/Programmes by genre, type or subject och framförallt underavdelning 73/75 
Fiction, Drama är den avdelning som mest liknar SAB:s Imb Filmhistoria med tanke 
på utbyggnaden av olika genrer. Den stora skillnaden är att FIAF:s avdelning är 
uppdelad i ytterligare underavdelningar, som mest tre stycken: 
 
747  Human life and relationships as background or plot 
747.1  Stages of life 
747.19    Death 
747.195    Suicide (FIAF 1992, s. 65) 
 
I SAB gör man endast en ytterligare indelning, efter genre, men alla genrer har olika 
signum och som synes i följande tabell överensstämmer rubrikerna i SAB och FIAF 
relativt bra. Endast en motsvarighet i FIAF hade inte en egen underrubrik under 72/77 
Films/Programmes by genre, type or subject. Anmärkningsvärt är också att det man i 
FIAF samlar under rubriken 735 Fantastics är både 735.1 Science fiction, Utopias och 
735.2 Horror. 
 
SAB  FIAF  

Imbaa Västernfilm 736 Western, Eastern 

Imbab Komedi och fars 732 Comedies 
Imbac Pornografisk film 749.2 Pornographic 
Imbad Krigs- och 

kriminalfilm 
737 War films/plays 

Imbae Science fiction- och 
skräckfilm 

735 Fantastics 

Imbah Underground- och 
avantgardefilm 

771 Experimental, 
underground 
avantgarde 

Imbai Animerad film 772 Animated films 

Imbaj Dokumentärfilm 761 Documentaries 
Imbak Musikfilm (SAB 

2006, s.89) 
751 Music films/plays 

(FIAF 1992, s.61-
73) 

 
FIAF:s huvudavdelning FT7 History, Genres, Specific films/Programmes sträcker sig 
från 70 Filmens historia till 79 Enskilda filmer, Manuskript. Avdelningen är mycket 
detaljrik och sträcker sig över många underavdelningar. Det finns fem grova 
indelningar på underavdelningar: 
 
70  Filmens historia 
71  Filmens historia, individuella länder 
72/77  Genrer, Kategorier  
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78  Ofullbordade projekt 
79  Enskilda filmer, Manuskript (FIAF 1992, s. 65-73) 

Filmteknik 
 
I SAB har man valt att föra samman litteratur om filmteknik och om fotografi under 
Pn. Flera tekniska detaljer rörande filmteknik finns underavdelningar för under Pnb 
Filmteknik, TV- och videofotografering: 
 
Pnba   Filmkameror 
Pnbb  Klippning och redigering 
Pnbc  Filmprojektion 
Pnbd  Speciella filmtekniker 
Pnbf  TV- och videofotografering (SAB 2006, s.175) 
 
I FIAF finns alla tekniska aspekter inom ämnet i den gigantiska avdelningen FT20 
Film/TV Industry, Economics, Production. Självfallet är den stora skillnaden 
avdelningarna emellan att FIAF:s system är mycket mer omfångsrikt och går att 
underindela i många fler kategorier än SAB.  
 
Anmärkningsvärt är att tekniska aspekter som ljussättning ingår i Pnbd Speciella 
filmtekniker, Klippning och Redigering har sin egen underavdelning i Pnbb och 
Filmkameror har en egen rubrik i Pnba men det finns ingen passande avdelning för 
ljudteknik i SAB. Dessutom finns inga möjligheter till ytterligare indelningar med 
hjälp av vare sig strecktillägg, z-tillägg eller kronologiska tidstillägg i de berörda 
avdelningarna i SAB, vilket ännu mer bidrar till att expressiviteten blir lidande. 
 
SAB:s avdelning Pny Restaurering och Konservering motsvaras i FIAF av 
underavdelning 251 Laboratory work med exakta koder som 251.004.4 Preservation, 
protection processes och 251.67.69 Renovation (FIAF 1992, s.29-31).  

 
Television 
 
I SAB återfinns Radio och Television under samlingsrubriken Bu. Avdelningen kan 
indelas geografiskt med hjälp av strecktillägg, och det finns även en underavdelning 
enbart för Television, Bub. Även kabel-TV och satellit-TV ska föras till just det 
signumet.  
  
Den tekniska aspekten av Television förs i SAB till Pnb Filmteknik, TV- och 
videofotografering. 
 
Det är mycket svårt att göra en jämförelse mellan systemen i detta fall. Detta beror 
främst på två olika faktorer. Den ena är återigen omfånget som inte är till SAB:s 
fördel, men den här gången är det rekordlite med bara två aktuella rubriker. Men 
dessutom blir jämförelsen svår eftersom television inte har en egen speciell plats i 
FIAF, som i SAB, utan att allt som gäller för film i hela FIAF:s system även gäller för 
television. Man har i FIAF ingen speciell avdelning som bara rör TV utan man ändrar 
bara från ett versalt F före koden till ett versalt T. 
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6.2 Notation 

Nästa del av jämförelsen blir att undersöka hur respektive system är konstruerat vad 
gäller notation. Några frågor som ska besvaras är: 

• Används ren eller blandad notation? 

• Skiljer sig längden på koderna åt? 

• Är notationen mnemoteknisk? 
 
I det här avsnittet kommer jag redovisa en rad exempel från de båda systemen för att 
lättare illustrera likheter och skillnader i kodernas längd och struktur. 

FIAF använder sig av ren notation, dvs. enbart siffror, medan SAB använder sig av 
både bokstäver och siffror. I SAB:s fall när det gäller siffrorna används de enbart som 
tilläggstal och aldrig i huvudkoden. Ex. Imb-c.55 Filmhistoria: Sverige: 1945-. Enda 
undantaget till den rena notationen i FIAF:s system är i de avdelningar där ett namn 
på t.ex. ett företag eller en person följer koden så som 19 Paramount Pictures.  

Exempel från systemens avdelningar 
 
Intentionen är att redovisa några exempel är att påvisa hur olika koderna ser ut både i 
uppbyggnad och i längd i de två olika systemen. Exemplen redovisas i tabellform och 
är tagna från Svenska Filminstitutets bibliotekskatalog Matiné (Svenska 
Filminstitutets bibliotek, 2008). 
 
Exempel FIAF SAB 

1. Soviet cinema : directors and films / 
Alexander S. Birkos 

F71(47), 802.25(47)  Im-ma, 
Lm-ma.im 

2. Svensk film – kultur eller kulturfara? / Carl 
Björkman 

F71(485)"1930/193
9" 
67(485)"1930/1939
" 

Im-c 

3. Storytelling in film and television / Kristin 
Thompson 

FT224.002 
 

Ima, Bub 

4. Att skriva för film / Kjell Sundstedt F224(07) Ima 
5. Den ryska montagefilmen / Irina Karelina F635.41 Imb-ma.52 
6. Horror film and psychoanalysis / edited by 
Steven Jay Schneider  

F735.2 Imbae 

7. Filmteknik : tidskrift för film, bild och ljud F(051) Filmteknik  
F(051)(485) 

Pnb(p) 

8. Filmindustri 1900-1975 : tekniska 
genombrott och produktion av fotografiska 
skådespel / Jan Reinholds 

F20(485)"1900/197
5 

Pnb.05, 
Imac. 
Imb.5 

9. Videokameran och dess användning / Lennart 
Zetterberg 

F721.210.8(07) Pnbf, 
Pcjdv 
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10. Prime-time animation / edited by Carol 
Stabile and Mark Harrison 

T772.1(73) Bub 

11. This thing of ours : investigating the 
Sopranos / edited by David Lavery  

T79 Bub 

 
Det första man ser när man jämför samma material på detta sätt i de båda systemen är 
att SAB:s koder i allmänhet är kortare. Orsaken till detta är dock oftast att man i FIAF 
uttrycker en aspekt mer än i SAB. T.ex. i det andra exemplet ”Svensk film – kultur 
eller kulturfara?” har man tillfogat en tidsaspekt till koden medan man i SAB endast 
uttrycker att det rör som om film i Sverige. Anmärkningsvärt är i exempel nummer 
åtta ”Filmindustri 1900-1975” att FIAF:s kod blir avsevärt längre på grund av 
tidstillägget än i SAB, som bara använder en siffra för vad FIAF använder hela åtta 
siffror. Dock får man ha i åtanke att resultatet i FIAF blir mer exakt än i SAB:s 
variant. 
 
När jag tittar på exemplen så här överskådligt är en av de första sakerna som slår mig 
att det är tur att FIAF:s koder är uppdelade i siffergrupper om tre. Om siffrorna hade 
varit i en enda rad hade det varit i stort sett omöjligt att se några mönster eller tecken 
på igenkänning. Ett klassifikationssystem som bygger på bokstäver tycker jag 
personligen är mer lättfattligt, men det kan ju främst bero på att man vant sig vid SAB 
som ju ändå är det dominerande klassifikationssystemen på svenska bibliotek. 
 
Exempel nummer fem ”Den ryska montagefilmen” kan man tro vid första anblicken 
skiljer sig något från resten av exemplen. Där är FIAF:s signum betydligt kortare än 
SAB:s. 635.41 i FIAF översätts med Editing. Montage, och då inser man snabbt 
varför koden är så kort, det finns inget som indikerar den ryska aspekten på 
dokumentet. En sådan hade tillfogat ett parentestillägg vilket hade gjort signumet mer 
jämbördigt med SAB i längd. 
 
FIAF:s notation kan ge ett ganska rörigt intryck. Det är väldigt många olika symboler 
och tecken man ska hålla reda på vad de betyder. Speciellt krångligt blir det när man i 
FIAF vill uttrycka något som har med tid att göra då man i ovanstående exempel 
infogar både citationstecken och årtalen i fråga. Dessutom har man här även använt 
sig av parentestillägg för att uttrycka geografisk tillhörighet, vilket gör notationen 
svårtolkad och framförallt väldigt lång. 

Båda systemen använder sig relativt omfattande av mnemoteknik, eftersom samma 
tecken som i överrubriken hänger med längre ner i systemet. Även de symboler som 
används i notationen betyder oftast samma sak var de än används i systemet, vilket 
bidrar till att man lättare känner igen ett mönster och vet vad det betyder. 

6.3 Hjälptabeller 

Den avslutande delen av jämförelsen handlar om systemens hjälptabeller. Några 
frågor rörande detta är: 
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• Vilka varianter finns?  

• Hur skiljer sig de båda systemens hjälpmedel åt? 
 

• Vilka för- och nackdelar finns med respektive? 

I FIAF använder man sig uteslutande av UDK:s hjälptabeller och de varianter som 
finns bearbetade enbart för FIAF:s system är: 
 
Geografiska tillägg 
Kronologiska tillägg 
Språkliga tillägg 
  
SAB har följande varianter av hjälptabeller: 
 
Geografiska tilläggsbeteckningar 
Innehållsliga tilläggsbeteckningar 
Kronologiska tilläggsbeteckningar 
Tilläggsbeteckningar för monografier 
Tilläggsbeteckningar för innehållslig form 
Språkliga tilläggsbeteckningar 
Tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper 

Geografiska tillägg 
 
De geografiska tilläggen bildas på olika sätt i de båda systemen. I SAB genom 
strecktillägg och koder hämtade från huvudavdelning N Geografi, och FIAF genom 
parenteser. Dock skiljer sig innehållet och strukturen i hjälptabellerna inte nämnvärt 
från varandra. SAB har en liten tendens att klumpa tillsammans flera länder under en 
gemensam rubrik, plus att de även har en helt egen rubrik. T.ex. 
  
– e  Brittiska öarna  
– ea England 
– er Wales 
– es Skottland 
– et Irland 
 
En skillnad som dock finns är att man i SAB även har speciella geografiska tillägg för 
vissa folkgrupper. Det tillägget finns även i FIAF men hör där till de språkliga 
tilläggen. 

Kronologiska tillägg 
 
FIAF:s kronologiska tillägg bildas med hjälp av citationstecken och SAB:s genom 
punkt och siffror enligt ett visst schema. SAB:s sätt genererar generellt kortare koder, 
medan FIAF har möjligheten att lägga in ett specifikt årtal mellan citationstecknen.  
FIAF:s kronologiska tillägg innefattar även andra aspekter av tid som t.ex. årstider, 
periodicitet, utveckling och tidslängd. Detta gör att de båda systemens kronologiska 
tillägg skiljer sig ganska mycket åt. Man har i tilläggen utgått från helt olika aspekter 
och verkar prioritera helt olika saker.  
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Det enda sättet i FIAF att uttrycka relativt ny tid är att använda sig av den stora 
kategorin ”654” Nyare tiden, eller så som jag tror är brukligt att sätta det specifika 
årtalet inom citationstecken istället. Om det rör sig om en längre period, t.ex. 1982 till 
1988 kan även koden uttryckas ”1982/1988”. Om man då tänker sig att koden är 
relativt lång redan innan tidstillägget är risken stor att den blir ohanterlig. Samma 
tidsintervall i SAB skulle uttryckas .58, men även där kan det bli problem om årtalen i 
fråga spänner över en tid som tillhör två olika koder.   

Språkliga tillägg 
 
De språkliga tilläggen i de båda systemen är väldigt lika varandra. Båda använder 
likhetstecken som symbol för att påvisa att ett dokument är på ett språk som inte är 
det normala i samlingen. I SAB:s fall är tilläggen tagna från Fb Indoeuropeiska språk: 
Allmänt till Få Teckenspråk och i FIAF använder man sig av ett speciellt schema. 
Uppdelningen av språken i sig är också mycket lika varandra och inga stora skillnader 
kan identifieras. 

Övriga tillägg 
 
Som synes i sammanställningen överst i det här avsnittet har SAB många fler 
tilläggsbeteckningar än FIAF har. Innebär det att det finns mycket mera hjälp att tillgå 
i SAB:s system? Egentligen inte. Det FIAF har istället är ett klassifikationssystem 
som innehåller avdelningar och utbyggnader som fungerar på samma sätt som SAB:s 
tilläggsbeteckningar. Som t.ex. avdelning FT (01/09) Reference material by form som 
innehåller samma typ av hjälp som SAB:s tilläggsbeteckningar för innehållslig form.  
 
Även resten av SAB:s tilläggsbeteckningar motsvaras av olika avdelningar i FIAF:s 
system och en genomgång av alla motsvarigheter skulle bli båda för tidsödande och 
utrymmeskrävande för omfånget av den här uppsatsen. Dessutom kan man hämta 
samtliga av UDK:s hjälptabeller till systemet som ett komplement. 
 
Sammanfattningsvis vad gäller SAB:s tilläggsbeteckningar kan sägas att de fungerar 
som ett mycket bra komplement till de berörda avdelningarna i 
klassifikationssystemet. Tack vare de allmänna tilläggsbeteckningarna kommer man 
mycket närmare FIAF angående expressivitet och specificitet. 

6.4 Sammanfattning komparativ analys  
 
Efter den grundliga genomgången av de båda systemen kunde man redan där se en 
klar och betydande skillnad. FIAF:s system är självklart mycket mer omfattande, och 
har en otrolig detaljrikedom. Dock finns flera aspekter som gör att systemen har 
liknade uppbyggnad och struktur.  
 
De är båda enumerativa och hierarkiska system som utgår från ett stort 
kunskapsuniversum som sedan delas in i mindre och mindre delar. Det vill säga att i 
båda systemen utgår man från en huvudrubrik som delas in i underrubrik efter 
underrubrik. De rubriker som finns i SAB finns också i FIAF, med den stora 
skillnaden är att FIAF har mycket fler underrubriker och finare indelning. Överlag 
klarar sig SAB dock relativt bra med sina färre indelningsmöjligheter.  
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FIAF använder sig av ren notation och SAB av blandad. Dock blir inte skillnaderna 
här anmärkningsvärt stora eftersom SAB endast använder siffror till skillnad från 
bokstäver i sina tilläggsbeteckningar. Det som var mest skiftande var längden på 
koderna i de båda systemen. SAB:s koder blev i allmänhet kortare än FIAF:s, men 
den huvudsakliga anledningen till det kan vara att SAB har en bredare bas att utgå 
ifrån tack vare sin blandade notation.  
 
En annan orsak var att man inte hade samma möjlighet att uttrycka fler aspekter av ett 
dokument. På grund av, eller tack vare beroende på hur man ser det, var det 
framförallt FIAF:s tillägg som gjorde att koden blev mycket lång och komplicerad.  
 
Båda systemen använder sig av möjligheten att bygga ut en ursprunglig kod när man 
går längre ner i hierarkin vilket bidrog till bra mnemotekniska egenskaper. 
Igenkännandet var som högst i SAB, men berodde troligen på min egen vana med 
bokstäver istället för siffror som huvudtecken.  

Den avslutande jämförelsen av hjälptabellerna gjorde framförallt att SAB kom lite 
närmare FIAF när man jämför de båda systemens expressivitet. Eftersom FIAF är ett 
mycket större och mycket bredare system kan man därmed uttrycka många fler 
ämnesområden än vad SAB:s berörda avdelningar haft möjlighet till. Dock med hjälp 
av sina många tilläggsbeteckningar kan SAB i flera fall komma upp i FIAF:s höga 
nivå just vad gäller expressivitet. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att SAB:s tilläggsbeteckningar fungerar bra som ett 
komplement till de berörda avdelningarna i klassifikationssystemet. Just tack vare de 
allmänna tilläggsbeteckningarna kommer man betydligt närmare FIAF i expressivitet 
och specificitet. 
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7. INTERVJUER 
 
I följande kapitel ämnar jag redovisa för de intervjuer som jag genomfört med 
bibliotekarier som har erfarenhet av att arbeta med respektive klassifikationssystem 
SAB och FIAF. Varje system har fått sina egna frågor i och med att informanterna 
enbart ska ge sina åsikter om ett system. Jag är medveten om att det kan bli en viss 
felfaktor i svaren eftersom frågorna kan upplevas som ledande. Orsaken till detta är 
att frågorna är utformade efter de resultat jag kom fram till i min jämförelse. 
 
Resultatet redovisas klassifikationssystem för klassifikationssystem, först FIAF och 
sedan SAB. Dessutom redovisas resultatet fråga för fråga. Svaren från informanterna 
är inte citat utan jag har försökt sammanfatta deras svar under intervjuerna. I slutet av 
kapitlet sammanfattas frågorna och de svar som gavs. I nästa kapitel redovisas 
slutsatser som dragits under hela den empiriska undersökningen, alltså både den delen 
där jag jämfört systemen och den del när informanterna givit sina reflektioner om sina 
respektive system. 
 
Inledningsvis fick informanterna ta del av de likheter och skillnader som jag hittat i 
min egen jämförelse av systemen. De likheter som hittades i stort var: hierarkiska 
system, båda systemen använder sig av mnemoteknik i stor utsträckning, flera 
hjälptabeller överensstämmer rubrikmässigt och de språkliga tilläggsbeteckningarna 
är i stort sett lika. Skillnaderna var: expressivitet – FIAF har fler underrubriker och 
därmed fler nivåer att gå ner i, notation – FIAF använder ren och SAB blandad, saker 
som rör TV uttrycks på helt olika sätt, kodlängd – FIAF:s är i allmänhet längre och 
fler hjälptabeller i SAB - men FIAF bakar in samma hjälp i systemet. 
 
Direkt efter de genomförda intervjuerna var det dags att bearbeta och analysera den 
information som fanns på papper. Det första steget är att reducera den mängd data 
man samlat in till den mängd som ska användas i analysen, datareduktion (Lantz 
2007, s.107). Sedan görs ytterligare en kvalitetskontroll, hur mycket har gått förlorat? 
För att sedan gå vidare till att söka mönster och dra slutsatser av dem (Lantz 2007, 
s.117-124).   

7.1 FIAF 
 
Informanter för FIAF-systemet är Margaretha Nordström och Ola Törjas. Margaretha 
Nordström var tidigare bibliotekschef för Svenska Filminstitutets bibliotek i 
Stockholm och ingick även i den arbetsgrupp som arbetade fram FIAF-systemet på 
1980-talet. Ola Törjas är bibliotekarie på Svenska Filminstitutets bibliotek i 
Stockholm och arbetade tidigare som katalogisatör på sagda bibliotek. 
 
Hur stor del av systemets möjligheter använder du? 
 
Nordström:  
 
Systemet används fullt ut och tillsammans med UDK, vilket bidrar till stora 
möjligheter till att vara specifik. Man hämtar massor av ämnen från det stora 
systemet. Kombinationsmöjligheterna är oändliga om man använder systemets 
möjligheter fullt ut, och det var ju det som var meningen med ett eget system istället 
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för ett nationellt system som redan fanns. 
 
Törjas:  
 
Från början gjorde man det så detaljrikt och specifikt som möjligt, men efterhand 
insåg man att det fanns lika stor poäng i att göra det så enkelt som möjligt. Problemet 
med att klassificera för specifikt är att ingen annan bok någonsin får samma signum. 
Att klassificera väldigt specifikt kan alltså vara väldigt bra, eller helt meningslöst.  
 
På Svenska Filminstitutets bibliotek går vi mer och mer ifrån klassificeringen 
eftersom låntagaren inte har någon användning av systemet. I biblioteket ställs inte 
böckerna upp efter systemet heller. Låntagare söker ju ändå på ämnesord, och 
bibliotekarierna med.  
 
Problemet med ett specifikt system är också att det blir gammalt snabbt eftersom 
forskning och teknisk utveckling går snabbt framåt. T.ex. att nya filmteorier klassas 
som Allmänna teorier, medan gamla teorier har sina egna signum.  
 
Hur upplever du arbetet med att klassificera litteratur om TV? Är det en fördel eller 
en nackdel att allt som gäller för film även gäller för TV? 
 
Nordström:  
 
När FIAF-systemet framtogs spelade TV en mycket liten roll jämfört med filmens 
betydelse. Detta var en orsak till att man inte ville ha ett eget system för TV. Dock är 
det ju samma medium – rörliga bilder – så det ena gäller ofta även för det andra. 
Systemet blir flexibelt i och med att man bara byter ut prefixet eller lägger ihop två 
prefix med varandra. 
 
Törjas:  
 
Det är ofta bra eftersom det är smidigt, men det kan också ställa till problem. När 
systemet skapades var film och TV helt skilda saker och forskningen var mer 
uppdelad, men nu har det mer flutit samman. Det blir ofta en dubbelklassning 
eftersom boken rör både film och TV. Det vore egentligen bra med ännu flera prefix 
eftersom många letar efter bildmedier generellt, och då kan det vara missvisande att 
t.ex. ha prefixet F fast det t.ex. handlar om TV-spel.  
 
Hur upplever du notationen? Är det en fördel eller nackdel med blandad notation? 
Hur ställer du dig till att främst arbeta med siffror? 
 
Nordström:  
 
Jag tycker det fungerar utmärkt med siffror, mycket bättre än bokstäver. Det gör det 
dessutom till ett internationellt system. Det handlar nog också om en vanesak. Varken 
siffror eller bokstäver är låntagarvänligt, så det ena är inte sämre än det andra. 
Ämnesord är ju alltid att föredra för låntagare. Jag tycker bokstäverna gör det svårt att 
läsa, det faller sig inte naturligt som siffror gör. 
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Törjas:  
 
Det fungerar bra med siffror. Det svåra med ord kan vara att man har en annan 
relation till dem, att man kan tolka dem olika. Siffror har man ingen relation till på det 
sättet. 
 
Hur långa blir koderna? Blir de i regel relativt långa? Tycker du det är ok med 
långa klassifikationskoder så länge expressiviteten blir bättre? 
 
Nordström:  
 
Prefixen gör att koderna inte blir så långa som de annars skulle ha blivit. Det är bra att 
undvika långa koder men specificitet är bättre. Träffsäkerhet är viktigt, även om det 
blir långa koder. Jag tyckte det var varierande kodlängd, inte alltid långa. När man 
kombinerar med UDK tenderar koderna att bli längre. 
 
Törjas:  
 
Här känner jag en kluvenhet. Ju längre koder, ju mer specifikt. Poängen med systemet 
är ju att man ska kunna bli så specifik som möjligt så det skiljer sig åt. Långa koder är 
okej så länge det finns en anledning till det. Man ska inte undvika långa koder bara 
för att de blir långa. Fast samtidigt känner jag lite ”Less is more”. Kort och kärnfullt, 
men poängen med boken måste ju finnas med. Dubbelklassning är ett bra alternativ 
till alltför långa koder. 
 
Hjälps du i ditt arbete av att systemet använder sig av mnemoteknik? 
 
Nordström:  
 
Mnemoteknik är en förutsättning för att systemet ska gå att arbeta med. 
 
Törjas:  
 
Positivt är att man tar med sig koder från UDK som är samma igenom hela systemet. 
Varför uppfinna allt från början när det finns ett bra system att låna ifrån? I en perfekt 
värld hade ju alla använt samma system men med olika prefix för sitt ämnesområde. 

7.2 SAB 
 
Informanter för SAB-systemet är Brita Almgren och Thomas Lindström. Brita 
Almgren är bibliotekarie på Mölndals Stadsbibliotek och Thomas Lindström är 
bibliotekarie på Göteborgs Universitetsbibliotek. 
 
Känner du dig begränsad i ditt arbete med SAB? Hade du velat ha fler 
valmöjligheter? 
 
Almgren:  
 
Jag känner mig inte begränsad i någon större grad. Känner att jag har stor frihet. Nu 
ska biblioteket precis gå över till bibliografisk service från BTJ, vilket innebär att jag 
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kommer bli mer begränsad av det än av själva systemet . Om vi ville lägga till något 
så gjorde vi det. Det finns ju även en stor begränsning med att klassificera alltför 
specifikt, dubbelklassning är ett bättre alternativ. 
 
Lindström:  
 
SAB är ett gammalt system som (med ett par nordiska undantag) bara används i 
Sverige. Det är nationellt präglat och utvecklas knappast alls - endast vissa tillägg och 
utbyggnader görs. Naturligtvis är detta begränsande, men att parallellt arbeta med ett 
annat system vore knappast rimligt. Som du vet funderar dock de svenska 
forskningsbiblioteken att gå över till Dewey. Däremot kompletterar vi med termer ur 
Svenska ämnesord. Vårt medicinska bibliotek använder MESH-termer vid sidan av 
klassning. 
 
Hur upplever du arbetet med att klassificera litteratur om TV? Är det en fördel eller 
nackdel att man sprider ut TV-delen i systemet? 
 
Almgren:  
 
Problemet uppstår inte bara när det gäller TV utan även på andra avdelningar, men om 
jag vill ha allt samlat på samma ställe så gör jag det. Men då gäller det att även 
behålla SAB-klassningen så att den som kan systemet hittar böckerna också.  
 
I SAB skulle det inte fungera att byta prefix beroende på ämnesområde. Om en bok 
skulle ha prefixet T för TV skulle jag automatiskt tänka att det skulle ha med 
matematik att göra då SAB:s huvudavdelning T betyder Matematik. 
 
Lindström:  
 
Det är ju så lite här och var i systemet - datateknik ligger under Pu medan datorer i 
kommunikativ mening ligger under masskommunikation. Homosexualitet i socialt 
sammanhang under Ohjh, i medicinsk mening under Vndh. Vet inte riktigt hur Dewey 
gör. Användarna är kanske glada åt att inte få en massa TV-teknik om han/hon söker 
efter litteratur om TV som massmedium. 
 
Hur upplever du notationen? Hur ställer du dig till att arbeta med bokstäver? 
 
Almgren:  
 
Jag är egentligen en siffermänniska, men jag upplever att det skulle vara svårare att 
lära sig systemet om det var baserat på siffror. Men det är säkert en vanesak med. Det 
måste bli längre koder med siffror, mer besvärligt på det viset. Det kan finnas 
bokstavskombinationer som kan ge problem, men jag har sällan haft det problemet. 
Lindström:  
 
Som allt annat med SAB - det är ju så det är uppbyggt. För användaren jättesvårt 
förstås med siffror, streck och punkter. Också väldigt problematiskt med blandad 
notation vid indexering i databaser. Det gick an när man hade systematiska 
kortkataloger och användaren såg ett logiskt sammanhang, kunde bläddra med hjälp 
av ledkort i klartext. Möjligen är bokstäver lättare att lagra i minnet. 
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Hur långa blir koderna? Blir de i regel korta? Tycker du det vore bättre med långa 
klassifikationskoder om det innebar bättre expressivitet? 
 
Almgren:  
 
På ett sådant här bibliotek fyller det ingen funktion med att vara för specifik, och 
därmed ha långa koder. T.ex. Litteratur om barn och TV-tittande, bättre att 
dubbelklassa på barn -Dofa och TV – Bu än att göra koden lång eftersom det är en 
ganska liten chans att någon kommer fråga om bok i det specifika ämnet.  
 
Jag är inte övertygad om att man måste vara så specifik som möjligt. Det förutsätter 
att låntagaren vet exakt vad de vill ha. Min erfarenhet har sagt mig att oftast söker de 
något helt annat än det de frågar om från början. Koderna här skulle ha blivit längre 
om man använt siffror istället för bokstäver. 
 
Lindström:  
 
Vi brukar utnyttja systemets möjligheter till full expressivitet. Då kan koderna bli 
långa (och i princip obegripliga). Sedan är det ju så att SAB ibland har ganska långt 
gångna "basklassningar" som är specifika utan utbyggnad. Se t.ex. under C, de 
bibliska böckerna. Korta koder fungerar som ren ämnesuppdelning, t.ex. för att se hur 
mycket man har inom ämnesgrupper som sociologi, psykologi etc.  
 
Flera bibliotek klassar långt men har förkortade koder som hylluppställning. 
 
Hjälps du i ditt arbete att systemet använder sig av mnemoteknik? 
 
Almgren:  
 
Det är väldigt praktiskt för om man kan en avdelning, t.ex. F språk, så vet man hur en 
annan delas upp. Man kan konstruera koderna på egen hand. Det hjälper väldigt 
mycket. Man skulle kunna använda det mera på vissa avdelningar vid 
klassificeringen, t.ex. H Skönlitteratur.  
 
Lindström:   
 
Ja, det är väl bra att kunna minnas att -c alltid betyder Sverige eller att :oa alltid 
betyder sociologisk aspekt. 

7.3 Sammanfattning intervjuer 
 
Med utgångspunkt i de likheter och skillnader de båda systemen emellan som jag 
funnit i min egen jämförelse fick informanterna sedan ge uttryck för sina åsikter. Det 
som var mest genomgående i intervjuerna var att respektive system fungerade väldigt 
bra för den verksamhet de arbetar i. Ingen av informanterna uttryckte egentligen 
någon önskan om att ”deras” system skulle fungera på ett annat sätt.  
 
Här följer en genomgång av frågorna som ställdes och vilka slutsatser man kan dra av 
informanternas svar. Detta för att få en bild av hur de båda klassifikationssystemen 
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fungerar att arbeta med, när det gäller de aspekter jag frågade om i mina intervjuer. 
 
Hur stor del av systemets möjligheter använder du? (FIAF) 
 
Vid klassificering med hjälp av FIAF erbjuder klassifikationssystemet mycket stora 
möjligheter, eftersom det fanns ett behov av att man tog fram ett specifikt system för 
detta kunskapsuniversum. Varför ta fram ett nytt system om man redan har ett som 
fungerar? Dock kan systemets alla möjligheter även ställa till med problem efterhand. 
Att klassificera för specifikt kan bidra till bekymmer som t.ex., att en bok blir ensam 
om sitt signum eller att den snabba tekniska utvecklingen gör systemet gammalt 
snabbt. 
 
Känner du dig begränsad i ditt arbete med SAB? Hade du velat ha fler 
valmöjligheter?  
 
Klassificering med hjälp av SAB kan innebära begränsningar vad gäller 
uttrycksfullhet, men det finns goda hjälpmedel vid behov, som t.ex. dubbelklassning 
och Svenska ämnesord.  
 
Hur upplever du arbetet med att klassificera litteratur om TV? Är det en fördel eller 
en nackdel att allt som gäller för film även gäller för TV? (FIAF) 
 
Att använda sig av prefixet T när det gäller litteratur om TV-mediet upplevs som 
smidigt och gör systemet flexibelt. Men samtidigt märks det att systemet har några år 
på nacken eftersom forskning om TV och film var två helt skilda saker förr, medan 
det mer flutit samman nu. Detta resulterar i att man måste dubbelklassa ofta. 
 
Hur upplever du arbetet med att klassificera litteratur om TV? Är det en fördel eller 
nackdel att man sprider ut TV-delen i systemet? (SAB) 
 
I SAB är detta ett relativt vanligt fenomen och upplevs inte som ett problem, utan 
snarare att det kan vara positivt att inte få upp alla delar av ett ämne vid en sökning. 
Att arbeta med prefixet T skulle dock innebära en stor risk för att blanda ihop med 
SAB:s avdelning T - Matematik.  
 
Hur upplever du notationen? Är det en fördel eller nackdel med blandad notation? 
Hur ställer du dig till att främst arbeta med siffror? (FIAF) 
 
Att arbeta med siffror är att föredra framför bokstäver då man inte har samma relation 
till siffror som till bokstäver som kan bilda ord. Gör dessutom systemet mer 
internationellt. Eftersom varken siffror eller bokstäver är låntagarvänligt spelar det 
ingen roll vad man använder i den aspekten. 
 
Hur upplever du notationen? Hur ställer du dig till att arbeta med bokstäver? (SAB) 
 
Eftersom det är så SAB är uppbyggt är det inget man reflekterar så mycket över, och 
är därmed troligen en vanesak. Bokstäver gör det lättare att läsa och koderna borde bli 
kortare än med siffror, men självklart kan vissa bokstavskombinationer ställa till 
problem. 
 



 

46 

 
Hur långa blir koderna? Blir de i regel relativt långa? Tycker du det är ok med 
långa klassifikationskoder så länge expressiviteten blir bättre? (FIAF) 
 
Expressivitet är att föredra, även om det blir långa koder. Huvudpoängen med boken 
måste finnas med och det kan innebära att flera aspekter måste uttryckas, vilket kan 
leda till en lång kod. Om det inte vore för prefixen skulle dock koderna bli ännu 
längre. Vitsen med klassifikationssystemet var från början att man skulle ha möjlighet 
att bli väldigt specifik. Dock kan dubbelklassning vara ett väldigt bra alternativ. 
 
Hur långa blir koderna? Blir de i regel korta? Tycker du det vore bättre med långa 
klassifikationskoder om det innebar bättre expressivitet? (SAB) 
 
Vid full expressivitet blir koderna relativt långa även i SAB, men det är inte alltid det 
fyller en funktion med att vara för specifik eftersom låntagaren inte alltid vet vad de 
är ute efter. Dubbelklassning är ett bra alternativ. 
 
Hjälps du i ditt arbete av att systemet använder sig av mnemoteknik? (FIAF och 
SAB) 
 
Mnemoteknik är en förutsättning för att FIAF:s system ska gå att arbeta med, och det 
är positivt att man kan ta med sig koder från UDK som är samma igenom hela 
systemet. 
 
Användning av mnemoteknik är mycket praktiskt t.ex. då man kan konstruera koder 
på egen hand på ett helt annat sätt än om mnemoteknik inte användes.  
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8. SLUTSATSER 
 
Syftet med den här magisteruppsatsen var att undersöka hur ett klassifikationssystem 
anpassat för ett specialområde är uppbyggt och strukturerat och att undersöka hur det 
skiljer sig från ett annat klassifikationssystem.   
 
De är båda enumerativa och hierarkiska system som utgår från ett stort 
kunskapsuniversum som sedan delas in i mindre och mindre delar. FIAF:s system är 
både mer omfångsrikt och detaljrikt än SAB:s och har därmed fler möjligheter att 
sprida ut ämnen utöver systemet.  
 
När det kommer till att uttrycka Filmhistoria i de båda systemen är den stora 
skillnaden att FIAF:s avdelning är uppdelad i ytterligare som mest tre 
underavdelningar, medan SAB endast har ytterligare en indelning.  
 
I SAB har man valt att föra samman litteratur om filmteknik och om fotografi, och i 
FIAF finns alla tekniska aspekter inom ämnet i en gigantisk avdelning. Vid 
klassificering av litteratur om TV finns en stor skillnad de båda systemen emellan. I 
FIAF använder man sig av prefix för att tala om vilket medium det är som avses: F för 
film, T för TV och V för Video. I SAB sprider man ut TV-mediet i hela tre olika 
avdelningar, Bu – TV, P – Teknik och Im – Film. 
 
FIAF använder sig av ren notation och SAB av blandad. Dock blir inte skillnaderna 
här anmärkningsvärt stora eftersom SAB endast använder siffror till skillnad från 
bokstäver i sina tilläggsbeteckningar. Det som var mest skiftande var längden på 
koderna i de båda systemen. SAB:s koder blev i allmänhet kortare än FIAF:s, men 
den huvudsakliga anledningen till det kan vara att SAB har en bredare bas att utgå 
ifrån tack vare sin blandade notation.  
 
Båda systemen använder sig av möjligheten att bygga ut en ursprunglig kod när man 
går längre ner i hierarkin vilket bidrog till bra mnemotekniska egenskaper. 
Igenkännandet var som högst i SAB, men berodde troligen på min egen vana med 
bokstäver istället för siffror som huvudtecken.  

Jämförelsen av hjälptabellerna gjorde framförallt att SAB kom lite närmare FIAF när 
man jämför de båda systemens expressivitet. Eftersom FIAF är ett mycket större och 
mycket bredare system kan man därmed uttrycka många fler ämnesområden än vad 
SAB:s berörda avdelningar haft möjlighet till. Dock med hjälp av sina många 
tilläggsbeteckningar kan SAB i flera fall komma upp i FIAF:s höga nivå just vad 
gäller expressivitet. 
 
De geografiska tilläggen bildas på olika sätt i de båda systemen. I SAB genom 
strecktillägg och koder hämtade från huvudavdelning N Geografi, och FIAF genom 
parenteser. Dock skiljer sig innehållet och strukturen i hjälptabellerna inte nämnvärt 
från varandra.  
 
FIAF:s kronologiska tillägg bildas med hjälp av citationstecken och SAB:s genom 
punkt och siffror enligt ett visst schema. SAB:s sätt genererar generellt kortare koder, 
medan FIAF har möjligheten att lägga in ett specifikt årtal mellan citationstecknen.  
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Detta gör att de båda systemens kronologiska tillägg skiljer sig ganska mycket åt. 
Man har i tilläggen utgått från helt olika aspekter och verkar prioritera helt olika 
saker.  
 
De språkliga tilläggen i de båda systemen är väldigt lika varandra. Båda använder 
likhetstecken som symbol för att påvisa att ett dokument är på ett språk som inte är 
det normala i samlingen. Uppdelningen av språken i sig är också mycket lika varandra 
och inga stora skillnader kan identifieras. 

De bibliotekarier som intervjuades presenterades kort först för de likheter och 
skillnader som jag själv hittat i min jämförelse. De fick sedan ta ställning till ett antal 
frågor som jag utformat efter en del av likheterna och skillnaderna.   
 
FIAF:s klassifikationssystem erbjuder mycket stora möjligheter till en bred 
expressivitet och det går att vara väldigt specifik, eftersom de flesta avdelningar bryts 
ner i mindre och mindre delar. Eftersom det här var just vitsen med ett nytt 
klassifikationssystem för klassificering av litteratur om film och TV används systemet 
idag för just detta. Att uttrycka så många aspekter av materialet som möjligt. Dock 
finns det problem som kan uppstå. Att klassificera så specifikt som möjligt kan leda 
till att t.ex. alla böcker i ett bibliotek får varsitt signum, vilket säkerligen inte var 
tanken från början. Även den tekniska utvecklingen kan i vissa fall ”gå förbi” 
klassifikationssystemet och göra det inaktuellt. 
 
SAB är ju ett betydligt mer begränsat system när det kommer till klassifikation av 
film och TV-litteratur, men även här finns en hel del hjälp att tillgå under berörda 
avdelningar för att få till en bättre specificitet. Man får även komma ihåg att på de 
bibliotek där SAB används finns ofta inget behov av att kunna klassificera så specifikt 
som man har möjlighet till i FIAF.  
 
I FIAF är användandet av prefixet T för TV ett smidigt hjälpmedel för att påvisa att 
det rör TV. Orsaken till att man delade upp det på detta vis var att forskning om TV 
och film förr var mer en enhet än vad det är idag. Nutida forskning har flutit allt mer 
samman och det som rör film har oftast något med TV att göra också. Detta innebär 
att man i FIAF tvingas till att dubbelklassa ofta. I SAB delar man upp det som rör TV 
på många olika avdelningar och detta upplevs inte som ett problem. Strukturen i SAB 
är nämligen på detta viset och det är inte bara TV-delarna som får finna sig i att 
spridas ut över systemet.  
 
Vad gäller notation visade intervjuerna att det trolig är en vanesak vilken man 
föredrar. De bibliotekarier som arbetar med FIAF och därmed med siffror tyckte i 
regel att detta var det optimala, med SAB-bibliotekarierna föredrag sina bokstäver. 
 
En av de största skillnaderna som jag hittade i min egen jämförelse de båda systemen 
emellan var längden på de koder man konstruerar vid klassificering. I FIAF blev de 
långa och i SAB korta. Men att koderna i regel blir längre i FIAF beror på att minst en 
extra aspekt uttrycks och därmed upplevde FIAF-informanterna att kodlängden var 
befogad. Ingen av dem tyckte det var optimalt med långa koder, men det är viktigare 
med bra expressivitet och återigen: det var därför systemet konstruerades.  
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8.1 Förslag till vidare forskning 
 
Eftersom klassifikation av litteratur om film och TV hittills varit dåligt representerat i 
magisteruppsatser från institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap hoppas 
jag att denna uppsats kan bereda väg för vidare forskning inom området.  
 
Precis som jag misstänkte innan så var FIAF ett bättre system för att klassificera just 
litteratur om film och TV, eller bättre kanske är fel ord. FIAF har bättre 
förutsättningar för att klassa så specifikt som man inom vissa verksamheter behöver 
göra. Dock var klassifikationssystemen mer lika varandra i uppbyggnad och struktur 
än vad jag tidigare föreställt mig. Dessutom visade det sig ju att SAB fungerade 
förhållandevis bra också, med exempelvis kortare koder, och tack vare sina 
tilläggsbeteckningar. 
 
Under mitt arbete med uppsatsen har det dykt upp en del frågor som skulle kunna vara 
bra ämnen för kommande magisteruppsatser inom biblioteks- och 
informationsvetenskap.  
 
FIAF visade sig fungera mycket bra i den verksamhet som jag undersökte, men 
fungerar systemet lika bra överallt? Om det i stort sett bara finns ett system som 
används för att klassificera litteratur om film och TV, hur stora krav finns då på det 
systemet? Och om ett generellt system klarar sig såpass bra som SAB gjorde i min 
undersökning, kommer det någonsin komma ut en ny och reviderad upplaga av FIAF? 
Är det en fördel att ett generellt system blir mer likvärdigt med ett specialsystem eller 
är det en nackdel? 
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9. SAMMANFATTNING  
 
Syftet med magisteruppsatsen är att undersöka hur ett klassifikationssystem anpassat 
för ett specialområde är uppbyggt och strukturerat och att undersöka på vilka sätt det 
skiljer sig från ett system anpassat för flera ämnesområden.  
 
För att uppnå bästa resultat och se vilka huvudsakliga skillnader och likheter som 
finns gjordes en jämförelse mellan två passande system. De valda 
klassifikationssystemen var The International Federation of Film Archives 
Classification scheme for literature on film and television (FIAF) och 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB).  
 
Genom intervjuer fick även bibliotekarier som använder systemen aktivt i sitt arbete 
möjlighet att uttrycka sina åsikter om respektive system, och de skillnader och 
likheter som jag funnit. 

Mina frågeställningar var: 
 

• Vilka skillnader och likheter finns det mellan klassifikationssystemen FIAF 
och SAB gällande klassifikation om litteratur om film och TV? 
 

• Hur skiljer sig systemens avdelningar och notation åt?  
 

• Vilka hjälptabeller finns och hur skiljer de sig åt mellan systemen? 
 

• Hur uppfattar bibliotekarier som arbetar med systemen att respektive fungerar 
i deras verksamhet? Hur ställer de sig till de skillnader och likheter som jag 
funnit i min jämförelse? 

 
Den första jämförelsen gjordes mellan de båda klassifikationssystemens avdelningar, 
hur man valt att dela in systemet. Utgångspunkt gjordes från SAB eftersom det 
systemets avdelningar är mycket mindre i storlek i jämförelse med FIAF:s. Tanken 
var att hitta skillnader och likhet rörande t.ex. struktur, uppbyggnad och expressivitet.  

Nästa del av jämförelsen var att undersöka hur respektive system är konstruerat vad 
gäller notation. Den sista delen av jämförelsen omfattar de båda systemens 
hjälptabeller.  
 
Slutsatsen av min egen jämförelse blev att SAB:s avdelningar som berör litteratur om 
film och television fungerar riktigt bra för ett klassifikationssystem som är anpassat 
för flera ämnesområden. De hjälpmedel som finns i form av t.ex. tilläggsbeteckningar 
gör att SAB håller god klass men självklart är FIAF:s system ett mycket bättre 
klassifikationssystem i en stor samling av litteratur i detta specifika ämne, vilket det 
naturligtvis ska vara.  
 
Den avslutande delen av uppsatsen innebar att fyra bibliotekarier intervjuades, två 
som arbetar med FIAF och två som arbetar med SAB, för att ge sina åsikter om de 
likheter och skillnader som jag funnit i min egen jämförelse. Informanterna var 
Margaretha Nordström och Ola Törjas för FIAF och Brita Almgren och Thomas 
Lindström för SAB.  
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Efter intervjuerna konstaterades att FIAF:s klassifikationssystem erbjuder mycket 
stora möjligheter till en bred expressivitet och det går att vara väldigt specifik men att 
det både kan vara till fördel och nackdel. Den snabba tekniska utvecklingen har i vissa 
fall ”gått förbi” klassifikationssystemet och gjort det inaktuellt. Samtliga informanter 
var nöjda med respektive system i sin egen verksamhet. 
 
I FIAF är användandet av prefixet T för TV ett smidigt hjälpmedel för att påvisa att 
det rör TV. I SAB delar man upp det som rör TV på många olika avdelningar och 
detta upplevs inte som ett problem eftersom strukturen i SAB är på det viset och det är 
inte bara TV-delarna som sprids ut över systemet.  
 
Vad gäller notation visade intervjuerna att det trolig är en vanesak vilken man 
föredrar. De bibliotekarier som arbetar med FIAF och därmed med siffror tyckte i 
regel att detta var det optimala, med SAB-bibliotekarierna föredrag sina bokstäver. 
 
En av de största skillnaderna som jag hittade i min egen jämförelse de båda systemen 
emellan var längden på de koder man konstruerar vid klassificering. I FIAF blev de 
långa och i SAB korta. Men att koderna i regel blir längre i FIAF beror på att minst en 
extra aspekt uttrycks och därmed upplevde FIAF-informanterna att kodlängden var 
befogad. Ingen av dem tyckte det var optimalt med långa koder, men det är viktigare 
med bra expressivitet.  
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BILAGA 1 FIAF:s huvudavdelningar 
 
FT0 Reference material by form  
 
01 Bibliografier 
02 Filmografier 
03 Uppslagsverk 
05 Årsböcker, Register, osv. 
08 Statistik 
 
FT00 Generalities, Miscellaneous, Collected works.  
 
00 Overall views 
001 Film/TV documentation in general 
002/3 Film/TV literature 
 
FT1 Corporate bodies 
 
10 Samfund, Arkiv i allmänhet 
11 Arkiv, Museer, FIAF 
12 Filmklubbar 
13 Non-profit corporate bodies 
15 Festivaler, Filmpriser 
16 Conferences, etc. 
17 Trade fairs and exhibitions 
19 Individual corporate bodies 
 
FT2 Film/TV industry: Economics, Production 
 
20 General questions 
21 Filmproduktion 
22/29 Produktion och teknik 
 
FT3 Distribution, Exhibition, Transmission 
 
30 General questions 
33 Promotion, etc. 
38 Cinemas 
39 Transmission and reception 
 
FT4 Society and Cinema/TV 
 
40 Filmen och samhället i allmänhet 
41 Audiences/Viewers 
43 Lagstiftning 
44 Censur 
45 Skilda aspekter i filmen 
46 Filmens sociologi 
49 Use of film/TV by society 
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FT5 Education, Research  
 
50 Film/TV education 
52 Related study and teaching 
53 Teaching/study materials 
56 Film/TV research 
 
FT6 Aesthetics, Theory, Criticism 
 
60 Bilden, Konstteori i allmänhet 
61 Filmen och de andra konstarter 
62 Filmteori, Filmforskning, TV-forskning  
621/629 Individual theories and critical approaches 
63 Filmens estetik, Filmens språk 
66 Analysis of Cinema/TV 
67 Kritik, Essäer 
 
FT7 History, Genres, Specific films/programmes 
 
70 Filmhistoria i allmänhet 
71 Individual countries 
72/77 Genrer, Kategorier 
78 Film/TV projects 
79 Enskilda filmer, Manuskript 
 
FT8 Biography 
 
80 Collected biography 
81 Enskilda personer och deras verk 
82 Collectives 
 
FT9 Miscellanies, Varia, Special collections 
 
91 Film/TV memorabilia 
92 Publications for children 
93 Frågesport, Citat, Humor 
94 Filmad litteratur 
96 Literature etc. By film/TV personalities 
97 Skönlitteratur med filmmotiv 
98 Topographical literature on places related to fim/TV 
99 Special archival collections
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BILAGA 2 SAB:s berörda avdelningar 
 
Im Film 
 
Ima Film: Allmänt 
Imaa Filmens estetik och teori 
Imab Filmregi  
Imac Filmproduktion 
 
Imb Filmhistoria 
Imba Filmhistoria: särskilda genrer 
Imbaa Västernfilm 
Imbab Komedi och fars 
Imbac Pornografisk film 
Imbad Krigsfilm och kriminalfilm 
Imbae Science-fiction film och skräckfilm 
Imbah Underground och avantgardefilm 
Imbai Animerad film 
Imbaj Dokumentärfilm 
Imbak Musikfilm 
 
Pn Fotografi och filmteknik 
Pnb Filmteknik, TV- och videofotografering 
Pnba Filmkameror 
Pnbb Klippning och redigering 
Pnbc Filmprojektion 
Pnbd Speciella filmtekniker 
Pnbdb Färgfilm 
Pnbdd Ljudfilm 
Pnbdg Animerad film 
Pnbf TV- och videofotografering 
Pny Restaurering, Konservering 
 
Bu Radio och television 
Bub Television och radio 
 
 
 
 


