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�������� The aim of this thesis is to examine the characteristics of film cataloguing, and
to compare general (as in library use) and specific (as in archival use)
cataloguing rules. Most rules, both in archives and libraries, use the book as a
point of reference. This is somewhat unfortunate on account of the great
difference between books and films.

The method used is studies of literature and qualitative interviews with three
persons whose professional duties include cataloguing of films. The sets of
rules which are studied are ���������	
����
	��	
��
���	������������	�������
and ��	���������������������	���
�������
����	�.

Theories about cataloguing including Cutter among others are presented and
used as a basis for the discussion.

The study shows that different media have different characteristics which have
to be considered in the cataloguing. It depends on the institutions and the users
which characteristics are the most important, and which rules are the most
relevant.

����	���� filmkatalogisering, katalogiseringsregler, KRS, FIAF, filmmediet, icke-tryckta
medier, audiovisuella medier, tryckta medier
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Katalogisering är en av grundstenarna i kunskapsorganisationsprocessen. Dess
huvudfunktion är att beskriva dokument i kataloger så att de kan återfinnas.
Beskrivningen sker utifrån katalogiseringsregler. Under lång tid omfattade
katalogiseringsreglerna enbart tryckta medier i form av böcker. Teknikutvecklingen och
framkomsten av nya medier påtvingade en omformulering, en anpassning av reglerna.
En del regelsamlingar har utvecklats till att omfatta alla medier, medan andra tar upp
enstaka medier. I och med att det även idag är det tryckta ordet som är stöttepelaren för
de flesta katalogiseringsregler ville vi undersöka hur det förhåller sig med andra medier.
Under vår utbildning har vi mest bekantat oss med bokkatalogisering. Därför tänkte vi
att det skulle vara intressant att se hur det är med andra medier. Tankarna kretsade mest
kring huruvida de olika medietyperna kan katalogiseras på samma sätt och utifrån
samma principer, eller om det finns behov av specifika beskrivningssätt och
regelsystem. Vi valde att titta närmare på filmmediet då bilder i en film skiljer sig så
mycket från texten i en bok. Just denna skillnad är inte avsevärt viktig för den delen av
katalogisering som vi tittar närmare på. Men det finns annat som skiljer dessa medier åt.
Bl.a. lagring, visning och produktionsvillkor skiljer ett tryckt dokument från ett
audiovisuellt dokument.

���������	���;���<�	�����
�
���

Det övergripande syftet är att undersöka dels vad som, enligt några filmkatalogisatörer,
utmärker katalogisering av filmmediet, dels huruvida filmkatalogiseringen skiljer sig
mellan allmänna (biblioteks-) och mediespecifika (arkivaliska) katalogiseringsregler.
Vid undersökning av dessa skillnader kommer vi även in på skillnader mellan tryckta
och icke-tryckta medier, men tyngdpunkten ligger på filmmediet.

Frågeställningar:

•  Finns det någonting som utmärker filmmediet från andra medier i bibliografiska
sammanhang?

•  Är det någon skillnad mellan allmänna (biblioteks-) och mediespecifika
(arkivaliska) filmkatalogiseringsregler?

•  Hur ser några filmkatalogisatörer på filmkatalogisering?

��$������
�
�
���

Uppsatsen fokuserar på den deskriptiva katalogiseringen, vilket innebär att övriga
uppgifter, som lagras i katalogposter valts bort. Vi kommer inte att gå in på djupet på
enskilda utmärkande drag utan kommer att ge en översikt över de karakteristika och
eventuella problem som förekommer vid katalogisering av filmmediet. I och med att vi
utgår i första hand ifrån några, närmare sagt tre filmkatalogisatörers uttalanden, och i
huvudsak två regelsamlingar, har vi inte som syfte att göra en generaliserande
undersökning.
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Som det framgår är vår avsikt inte att komma med några definitiva lösningar på
problem som kan uppstå vid katalogiseringen av filmmediet, utan snarare att ge en
helhetsbild av filmkatalogiseringen samt att försöka belysa vissa utmärkande drag.
Detta har lett till att vår uppsats är av både beskrivande och analyserande karaktär. Den
bygger på litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. Målet med litteraturinsamlingen
var att få en forskningsöversikt inom filmkatalogiseringen. I syfte att få svar på våra
frågor anser vi den kvalitativa ansatsen mest relevant. Som Bengt Starrin och Per-
Gunnar Svensson skriver, brukar undersökning av egenskaper hos ett fenomen vara
fokus för den kvalitativa analysen.1

��#��!��=������


Kapitel 1 består, förutom av denna disposition, av inledning, syfte och frågeställningar
avgränsningar, och terminologi där vi redogör för några centrala begrepp i uppsatsen.

Kapitel 2 innehåller en redovisning av litteraturstudierna. Kapitlet börjar med några
teoretiska grundvalar för katalogiseringen och kretsar kring olika synsätt på innebörden
av verksamheten. Det fortsätter med en inblick i olika institutioners och mediers behov
vid katalogiseringen, samt i utveckling av katalogiseringsregler.

Kapitel 3 fortsätter med litteraturredovisningen. Kapitlet behandlar mer ingående olika
mediers, i synnerhet filmmediets, egenskaper vid katalogiseringen.

Kapitel 4 tar upp lösningar och system för just filmmediet, skillnader mellan arkivalisk
och bibliotekskatalogisering, samt några jämförelsepunkter mellan
���������	
����
	��	
��
���	������������	������� och ��	���������������������	���

������
����	�.

Kapitel 5 innehåller en redovisning av intervjuerna. Eftersom intervjuerna utgör vår
huvudempiri, börjar kapitlet med en kort inledning om intervjumetoderna och avslutas
med en kort sammanfattning.

Kapitel 6 består av analys, tolkning och diskussion där vi försöker besvara frågorna i
kapitel 1.1. med hjälp av intervjuerna och litteraturstudierna.

Kapitel 7 innehåller en sammanfattning av hela uppsatsen.

��-��&	�>�
�����

Enligt Rolf DuRietz är det främst i vetenskapliga sammanhang som man har behov av
tydligt definierade termer och begrepp.2 Terminologin inom filmkatalogisering ses som
ett problem då ju olika forskare använder termerna på olika sätt och med olika
översättningar. Många termer kan få olika innebörd i olika sammanhang. Därför
redovisar vi här hur vi kommer att använda några centrala begrepp.

                                                
1 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar 1998. ������������	��%������	�	����&��	�
�, s. 21.
2 DuRietz, Rolf E. 1999. 2	���
3�������
��	�4��	
�	
������	�
	&&, s.21ff.
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*	��	� definieras i 5�������	��3���&	%�� som en ”sammanfattande benämning på det
material som finns i folkbibliotek”.3 Vi använder begreppet även för material i andra
bibliotek och arkiv. *	��?> är enligt KRS ”den materialtyp ett objekt består av”.4

!��?>	
� är ”informationsbärande medium”.5

Med ��� menar vi ”en fysisk enhed bestående af blade, der er samlet langs deres ene
kant”.6

Med ��������>	��	� menar vi böcker och tidskrifter, samt andra bokliknande medier.

Nancy Olson skriver i sin bok ���������������%���������$��	
����4���$������0��	%���
������att termerna ��%��������, ���&
��� och ������� i huvudsak används på samma
sätt. ��%�������� anses av vissa vara alltför skolorienterad. 5��&
��� och ������� anses
som negativa termer eftersom de anger vad materialet inte är, snarare än vad det är. 7

Helen Harrison skriver i sin artikel ”Moving images: preservation and access” om en
konferens i Storbritannien med British Universities Film & Video Council (BUFVC)
och ett antal brittiska museer och filmarkiv. I artikeln uppmärksammar Harrison Roger
Smithers uttalande om att ��������, medan det är en nedsättande term, är exakt i det
den syftar på, nämligen att medier som faller under ���������6begreppet inte är böcker.8

I artikeln ”The cataloguing of audiovisual materials” skiljer Harriet Woakes mellan
termerna �����������	
�����och ��%������������	
����. Woakes använder följande
definitioner:

Audiovisual materials and audiovisual media are ´those materials not totally dependent on
printed words to transmit meaning . . . . Most, although not all, audiovisual media require
some sort of display equipment. Audiovisual media, as devices for storing information,
differ from print media only in their method of storage´.

Nonprint materials and nonbook materials ´involve media other than the print medium. . . .
Many graphic materials are actually printed, but the term nonprint has come to mean those
materials which are not textual or book-like in nature´.9

En vanlig definition av �?�����?	����>��	���� är att det är ett medium som kräver
teknisk utrustning. Audiovisuellt material återger akustiska och/eller visuella processer
och kan delas in i sändningar som t.ex. radio och television, och inspelningar som t.ex.
film och video. Film och video skiljer sig till fysisk form, men båda består av rörliga
bilder och avspeglar en process. Endast sådana bilder som framställts med teknisk
utrustning och som speglar optiska och/eller akustiska processer ska enligt Rainer
Hubert räknas som audiovisuella. Medier som i huvudsak innehåller text som t.ex.
mikrofilm räknas inte som audiovisuellt material trots att den ofta innehåller bilder, men
däremot overhead-material trots att det ofta innehåller text.10 Vi kommer att använda
���	9��������>	��	� som övergripande term för allt material utom böcker och andra

                                                
3 Sanner, Lars-Erik 1998. ”Bibliotek”7�s �521 
4 ���������	
����
	��	
��
���	������������	������) 1990, s. 510.
5 Ibid., s. 507.
6 Hjørland, Birger 1995. ���
���������%	�����	���	��
��%�	�
	�	
, s. 33.
7 Olson, Nancy B. 1985. ���������������%���������$��	
����4���$������0��	%����������s. 6.
8 Harrison, Helen 1988. “Moving images: preservation and access”, s. 160.
9 Woakes, Harriet 1985. “The cataloguing of audiovisual materials”, s. 78.
10 Hubert, Rainer 1995. “The Definition of AV Media”, s. 35ff.



6

tryckta medier. �?�����?	����>	��	� kommer att användas som en delmängd av icke-
tryckta medier.

Även termen ���> har olika betydelser i olika sammanhang. Vi väljer att använda oss av
definitioner från KRS och FIAF och går inte in på andra betydelser av filmtermen. KRS
definierar: ”Film (motion picture). Bilder med eller utan ljud som ger sken av rörelse
när de visas i snabb följd.”11

Definition i FIAF:s regler är: “Motion picture - a length of film, with or without
recorded sound, bearing a sequence of images that create the illusion of movement
when projected in rapid succession.”12 Filmer förekommer i olika fysiska format, dvs.
finns lagrade på flera olika bärare som t.ex.: videokassett, DVD, film (8 mm, 16 mm, 35
mm). Vi kommer att använda termen film för att hänvisa till alla slags rörliga bilder,
oavsett fysisk format, men kommer att ta hänsyn till olika bärare där det är relevant.

När det gäller termer som verk, version, manifestation och exemplar ansluter vi oss till
definitioner från ������������	8��
	�	�����
�0������
�&�����	��
%�4��������	&�
�
(FRBR). Detta är en rapport från IFLA (���	
����������	%	
��������.��
�
3
���������������%�������������) som gjordes för att underlätta samarbete mellan olika
institutioner när det gäller katalogisering och utformning av poster. Denna studie är
delvis framtvingad av teknikutvecklingen. Rapporten tittar på katalogens och
katalogiseringens syfte och vilka bibliografiska element som är nödvändiga för
användarna.
FRBR definierar ett 	�� som en avgränsad intellektuell eller konstnärlig skapelse. Då
begreppet verk är abstrakt, kan det vara svårt att exakt definiera gränserna för ett verk.
När vi t.ex. talar om ����%	� av Homeros som ett verk menar vi inte en särskild text av
detta verk, utan den intellektuella skapelse som ligger bakom alla olika versioner av
verket.13 Men när det handlar om överföringar från ett medium till ett annat ses dessa
som nya verk. Shakespeares ���	����%�9���	� är ett verk och Zeffirellis film ���	�
��%�9���	� ett annat.14

DuRietz delar in verk i två kategorier: �������#
� och��	��	���	���. Stationära verk är:
måleri, grafik, skulptur, stillbildsfotografi, arkitektur, samt industriella och
hantverksmässiga artefakter (även böcker som artefakter). Sekventiella är: litteratur
(såväl fakta som fiktion), musik, teater, film, musikteater och koreografi.15

En 	����
 av ett verk är ett intellektuellt eller konstnärligt utförande av ett verk. Minsta
lilla förändring i intellektuellt eller konstnärligt innehåll resulterar i en ny version.16

Martha Yees motsvarighet till FRBR:s term "version" är "manifestation". Vi kommer att
använda FRBR:s termförklaringar även när vi hänvisar till Yees texter. FIAF:s regler
skiljer mellan stora respektive små ändringar i innehållet i ett verk. Verk med stora
ändringar definieras som en version. Verk med små ändringar definieras som en
variant.17

                                                
11 ��� s. 507.
12 ��	���������������������	���
�������
����	� �������1991, s. 192.
13 ������������	8��
	�	�����
�0������
�&�����	��
%�4��������	&�
�����0�� 1998, s. 16.
14 Ibid., s. 17f.
15 DuRietz 1999, s. 34ff.
16 ��0�, s. 18f.
17 ����, s. 40-46.



7

En >�
��	������
 är en version av ett verk fixerat i en fysisk form. Förändringar i den
fysiska formen resulterar i en ny manifestation.18

Ett 	@	>=���19 är ett exemplar av en manifestation. När det gäller intellektuellt innehåll
och fysisk form är ett exemplar som exemplifierar en manifestation för det mesta
detsamma som själva manifestationen. Variationer kan finnas beroende på yttre
faktorer, som t.ex. skador som skett efter produktionen av exemplaret.20

Vid katalogisering av filmer utgörs ofta hela eller en stor del av den bibliografiska
posten av citat ur och/eller referat av för- och eftertexter.
När det gäller filmer förknippas förtexter med titelbegreppet och eftertexter med
kolofonbegreppet. Som samlingsbegrepp för dessa presenterar DuRietz termen
��������� �Bibliobasen utgör ett verks identitetskort och är ett naturligt fundament i all
katalogisering och därför väljer vi att använda termen i vår uppsats.21

Som redan framgår av vårt syfte kommer vi att undersöka skillnader mellan ���>�

�
och >	��	�=	����������������	��
���	��	�. I vårt sammanhang menar vi med allmänna
regler biblioteksregler och med mediespecifika menar vi arkivaliska regler. Dessa
termer är våra egna och baseras på de två regelsamlingar som vi kommer att titta
närmare på, dvs. KRS som främst riktar sig till bibliotek och innehåller ett allmänt
kapitel ����#����
	��	
��
��	��
������	� till vilket man återkommer vid beskrivningen
av de enskilda medierna och FIAF som främst riktar sig till arkiv och innehåller regler
för beskrivningen av endast filmmediet.

                                                
18 ��0�, s. 20-22.
19 Motsvarar Yees near-equivalent.
20 ��0�7 s. 20.
21 DuRietz 1999, s. 117.
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Vi har inte någon enskild teori som vi följer utan presenterar här flera teoretiska ramar
och synsätt på innebörd av vad katalogiseringsverksamheten innebär. En anledning till
att vi valt att presentera teorin så är att katalogisering mer är en praktisk verksamhet.

$����&	���

Informationssamhället är beroende av effektiv informationshantering. En stor del av den
information som produceras finns lagrad på medier. Medier kan t.ex. vara: böcker,
tidskrifter, CD-skivor, filmer, videor och datafiler. För att användarna ska komma åt
den information som finns lagrad i dessa behövs det bibliografisk kontroll. Det innebär
att dessa katalogiseras och görs sökbara i informationssystem som kataloger och alla
typer av bibliografier.22

Kataloger har existerat sedan urminnes tider. Syftet med dem har alltid varit ungefär
detsamma, nämligen att hitta, identifiera, välja och få tag på dokument.23 Enligt Charles
Ammi Cutter är katalogens mål följande:

(1)To enable a person to find a book of which either (a) the author is known, (b) the title is
known, (c) the subject is known; (2) To show what the library has (d) by a given author, (e)
on a given subject, (f) in a given kind of literature; (3) To assist in the choice of a book (g)
as to its edition (bibliographically), (h) as to its character (literary or topical).24

Katalogernas form har växlat, från sumerernas lertavlor, handskrivna kataloger,
lappkataloger, bokkataloger, kortkataloger, mikrokataloger till dagens datoriserade
kataloger. Deras innehåll har inte heller alltid varit det samma. Under lång tid rörde sig
katalogisering om ett ganska individuellt arbete som sedan utvecklades till ett stort antal
skrivna katalogiseringsregler. Det var teknikutvecklingen som kom att möjliggöra ett
effektivt utbyte av bibliografisk information och som därmed skapade behovet av
gemensamma lösningar. Även idag, med den fortsatta teknikutvecklingen, ställs det nya
krav på katalogiseringsreglerna.25

Katalogiseringens enda funktion är, enligt Paul Graham, att identifiera objekt för dem
som söker information. Detta är en dynamisk funktion av informationsprocessen.
Information förblir inaktiv om inte kanaler som gör den användbar etableras.
Katalogisering blir, enligt Graham, nyckeln som låser upp och organiserar
informationsvärlden.26 Den deskriptiva katalogiseringens mål är enligt Library of
Congress:

(1) to state the significant features of an item with the purpose of distinguishing it from
other items and describing its scope, contents, and bibliographic relation to other items; (2)

                                                
22 Strunck, Kirsten, Lund, Haakon, & Thorlund Jepsen, Erik, 1998. ���������	
�����	�
�, s. 3.
23 Berntsson, Göran 1999. ���������	
����	���������4��������
�����	:	�&	�, s. 4.
24 Cutter, Charles Ammi 1904. ���	���
���2�������
3��������, s. 12.
25 Berntsson, 1999, s. 4.
26 Graham, Paul 1985. “Current Developments in Audiovisual Cataloging”, s. 55.
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to present these data in an entry which can be integrated with the entries for other items in
the catalog and which will respond best to the interests of most users of the catalog.27

Bibliografiska relationer mellan olika dokument, dvs. skillnader mellan versioner,
manifestationer och exemplar av ett verk  kan presenteras på olika sätt. Yee anser att det
bästa för användaren, samt det mest ekonomiska och kortfattade är att redovisa
skillnader i samma katalogpost. Men det vanligaste är att göra en ny katalogpost för
varje version som skiljer sig från andra versioner. Ett annat sätt är att använda två eller
tre hierarkiska nivåer. Denna metod går ut på att man i samma katalogpost beskriver
exemplar som skiljer sig i fysiskt format men har samma intellektuella och konstnärliga
innehåll, genom att beskriva skillnader i underordnade poster.

Ett tredje sätt är att använda fyra eller fem hierarkiska nivåer. Denna metod används
inte för tillfället men användes i bokkatalogen.28

Genom katalogisering på verknivå är det möjligt att namnge och relatera till den
abstrakta intellektuella eller konstnärliga skapelse som omfattar alla individuella
versioner av detta verk. Att relatera varje version med verket är ofta det mest effektiva
sättet att samla relaterade versioner.

Genom versionsnivån är det möjligt att återge skillnader i intellektuellt eller konstnärligt
innehåll mellan olika utföranden av samma verk. Man kan relatera olika versioner av ett
verk till varandra.

Manifestationsnivån gör det möjligt att beskriva en hel uppsättning exemplar som
resulterar från ett produktionstillfälle. Man kan beskriva både gemensamma egenskaper
hos exemplar från en utgåva och unika produktioner.

Genom exemplarnivån är det möjligt att identifiera individuella exemplar av en
manifestation och beskriva de egenskaper som är unika för det exemplaret. Man kan
även relatera olika exemplar till varandra.29

Thomas Hedman menar att katalogisering och sökning efter information är två sidor av
samma sak. Katalogisatörens beskrivning av dokument ska motsvara användarnas
förfrågningar.30 Enligt honom kan man söka på två olika sätt. Antingen känner man till
dokumentet eller också inte.31 Det är viktigt att komma ihåg att samma katalogpost ska
svara på olika frågor som:32  ”Vilket dokument är det som beskrivs?”33 ”Beskriver
posten ett dokument av den typ, med det innehåll som jag frågar efter?” ”Varför ska jag
titta på just detta dokument?” ”Varför ska jag tro att just detta dokument är
intressant?”34 Det ska vara möjligt för användarna att söka på data som är
karakteristiska för ett verk eller dokument.35 Vid all katalogisering gäller det att vara

                                                
27 ���	���
�2	��
�&���	�����������������	�.��
�
3�������
	��, 1949, s. 6.
28 Yee, Martha M. 1994. ”Manifestations and Near-Equivalents”, s. 237-240.
29 ��0�7� s. 18-23.
30 Hedman, Thomas 2000. $	��%���4�	�����������
�;	��%����	����������������	
���������
��������
�,
s. 6.
31 Ibid., s. 27.
32 Ibid., s. 30.
33 Ibid., s. 29.
34 Ibid., s. 30.
35 Strunck, Lund  & Thorlund Jepsen 1998, s. 16.
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pragmatisk och se till användarnas bästa.36 Användarnas bekvämlighet ska alltid gå före
katalogisatörens. För det mesta är detta inget problem. En enkel regel utan undantag är
lätt både att tillämpa och att förstå. Men ibland kan strikt konsekvens i en regel strida
mot användarnas syn på saker och ting. Det är då klokt att ta hänsyn till användarna,
även om det skulle innebära att man inte alltid kan följa regeln. Katalogisering är enligt
Cutter en konst, inte en vetenskap. Inga regler kan ersätta erfarenhet och gott omdöme,
men ibland uttrycks resultatet av erfarenhet bäst med hjälp av regler.37 Och som
riksbibliotekarie Isak Collijn sa 1929:

Inga katalogregler kunna vara detaljerade och med sådant förutseende avfattade att de
omfatta alla i praktiken förekommande fall och därigenom göra katalogiseringsarbetet till
ett endast mekaniskt tillämpande av en gång inlärda regler. Proportionen mellan för
katalogiseringen i här berörda avseenden ’lätta’ eller ’svåra’ böcker är på olika realfack
mycket olika.38

Katalogiseringsregler analyserar information, och namnger och definierar delar av
information som finns i bibliografiska poster. De bestämmer vägar för anpassning av
data, och fungerar som en uppsättning av normaliserade konventioner som syftar till att
garantera förutsägbarhet och begriplighet av återfinningsresultat. Katalogiseringsregler
talar om hur man ska välja beskrivningselement som huvudtitel eller nationalitet eller
datum bland flera möjliga alternativ, och garanterar därigenom i största möjliga
utsträckning att katalogisatörer katalogiserar på samma sätt och att användarna med sin
fråga kan finna information från alla katalogisatörer.39 Ett katalogiseringssystems
grundprinciper bör inte ändras från år till år, men ändringar i detaljer kan däremot göras
och regler kan vid behov omformuleras.40 Ingen regelsamling är sådan att alla kan
använda den rakt av, då ju olika katalogiserande institutioner har olika mål med sin
verksamhet.41

$�$��'������
����?���
	�����;�>	��	����	;�

Dokumentalister, museifolk, arkivpersonal och bibliotekarier har alla sina egna
katalogiseringsmetoder. Detta beror på att de hanterar olika typer av medier och har
olika funktioner och användare.42�Dokumenten inom ett medium, det skrivna ordets, har
dominerat i de flesta biblioteks- och arkivverksamheter. Det är inte så konstigt om man
tänker på att skrivkonsten har funnits i över 5000 år, medan audiovisuellt material har
funnits i över 100 år.43 Fotografering kom på 1830-talet, ljudinspelning och
kinematografi�på 1890-talet och television på 1950-talet.44 Även idag är det det skrivna
ordet i tryckt form som är stöttepelaren i de flesta biblioteks- och arkivsamlingar. Men
arkivsamlingar har även delats in kring enstaka medier, som t.ex. filmarkiv,
televisionsarkiv, fotografiska arkiv, ljudarkiv. Audiovisuella arkiv har utvecklats i
samband med medieinnovationer från senare delen av 1800- och 1900-talet.45 Ljudarkiv

                                                
36 Bachman, Marie-Louise 1996. ”Från kort till databaser – katalogiseringens utveckling”, s. 285ff.
37 Cutter, 1904, s. 6.
38 Bachman, 1996, s. 284f.
39 Harrison, Harriet W. 1994. “Letter to the editor: Harriet Harrison replies to Geoffrey Nowell-Smith”.
40 ���	���
�2	��
�&���	�����������������	�.��
�
3�������
	��, 1949, s. 5.
41 Cutter, 1904, s. 11.
42 Hubert, 1995, s.35.
43 Fothergill, Richard & Butchart, Ian 1990. 5��6��������	
�����������
�
�	�4���&
�����������%	, s. 5.
44 Harrison, Helen P. 1991. “Audiovisual archives”, s. 2.
45 Fothergill & Butchart 1990, s. 5.
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hör till de äldsta av de audiovisuella arkiven. Det första bildades i Wien 1899. 1935
bildades�0
��������������	����	��
%	%�����%7�*��5��������������
����	 och .��
�
3��
����
	�����%�����%�������
����	�. Etableringen av dessa arkiv påbörjade en tillväxt av
andra audiovisuella arkiv och ett samarbete mellan dem och mellan förbund som
representerar dessa.46

Internationellt kretsar audiovisuella arkivs verksamhet idag kring ����%�����	,
relevanta icke-regeringsorganisationer inom UNESCO. ����%�����	 har sex
medlemsförbund: IASA (International Association of Sound Archives), FIAF
(Fédération Internationale des Archives du Film), FIAT (Fédération Internationale des
Archives du Télévision), audiovisuella kommittéer från ICA (International Council on
Archives) och IFLA och representanter från PGI (Programme général d'information)
från UNESCO. Alla dessa organisationer har sin egen oberoende funktion och
struktur.47

Det är bl.a. institutionernas olika funktioner, mängden dokument, variationen i
dokumenttyper och tendenser i den informationsteknologiska utvecklingen som
försvårar katalogisering och återfinning. Det kommer ständigt fram nya dokumenttyper
som ska omfattas av den bibliografiska kontrollen. För inte så länge sedan omfattade
den bibliografiska kontrollen de tryckta medierna, böcker och tidskrifter. Nu omfattar
den även ljud- och bildmedier, elektroniska dokument, multimedier48 etc. Dessa olika
dokumenttyper ställer alla sina krav på de regler efter vilka de katalogiseras.49 Tryckta,
icke-tryckta och audiovisuella medier skiljer sig i bl.a. sättet att lagra information.
Tryckta medier använder skriven eller tryckt text för att lagra information.
Audiovisuella medier täcker många slags medier, från faktiska objekt till grafiska
avbilder. Dessa lagrar antingen auditiv eller visuell information, eller en kombination av
båda. De kan alltså delas in i tre typer: audiomaterial, visuellt material och audiovisuellt
material. Till audiomaterial hör ljudinspelningar av alla slag. Till visuellt material hör:
mikroformer, bildband, diabilder, etc. Till audiovisuellt material hör:
televisionsprogram, filmer (8 mm, 16 mm, 35 mm), videoupptagningar, etc.50

Den audiovisuella världen delar sig alltså i rörliga bilder och stillbilder, många av dessa
baserade på fotografiska processer. Ljud förekommer på film och tillsammans med
stillbilder i diabildspresentationer. Ljud förekommer också tillsammans med rörliga
bilder och stillbilder på magnetiska band, och på video- och CD-skivor. Teknologierna
för audiovisuellt material möts i samma punkt, de använder liknande substanser som
grundinspelningsmaterial och för säkerhets- och granskningskopior. Detta har inneburit
både för- och nackdelar för arkiv och bibliotek.51

Eftersom bibliotek mestadels hanterat och hanterar böcker och andra tryckta medier
utgår bibliotekens katalogiseringsregler från tryckta medier. Men då det ju numera finns
mycket andra medier även i biblioteken måste man se över reglerna och anpassa dessa
efter de nya medierna.52 Även många arkiv använder sig av biblioteks
                                                
46 Harrison H. P., 1991, s. 2.
47 Harrison H. P., 1991, s. 2.
48 �������������������	%�����	�� �<�-	��������	��=
������=�	��	
��	
�����������	
���7�������������	�
%����	
�
 �KRS, s. 510.
49 Strunck, Lund, & Thorlund Jepsen 1998, s. 3f.
50 Igbinosa, Isaac Osa 1986. ”AVM in Nigerian academic libraries”, s. 23.
51 Harrison H. P., 1991, s. 5.
52 Hubert, 1995, 36f.
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katalogiseringsregler. Helen Harrison anser att t.ex. AACR2 är helt otillräcklig för
katalogisering i filmarkiv, men att det borde gå att använda dess principer vid
katalogisering av audiovisuellt material i andra sammanhang.53 Många tycker att det är
ett problem att reglerna utgår från det tryckta materialet när man ska katalogisera annat
material. Så är det nämligen ofta i audiovisuella arkiv. Rainer Hubert menar att detta
antagligen inte går att undvika helt och att det kanske inte heller är nödvändigt, men att
man måste tänka på detta när man utformar regler för audiovisuella arkiv.54

$�#��3�	����
�������������	��
���	��	�

Samtidigt som intresset för användning av audiovisuellt och annat icke-tryckt material
växte i biblioteks- och arkivsituationer, växte också problemen med förvärvande,
organisation, tillgång, användning, dokumentation och bevarande. Det fanns föga eller
ingen sakkunskap tillgänglig för skapande av riktlinjer och procedurer för behandling av
audiovisuellt material i arkiv eller bibliotek. Det som behövdes var samarbete mellan
relevanta föreningar, organisationer eller grupper av individer som skulle betjäna
audiovisuella specialisters behov, oavsett om de sysslar med enstaka medier eller med
multimedia. Sådana grupper har etablerats som svar till efterfrågan både nationellt och
internationellt.55

$�#�������>�

�����������	��
���	��	�

�����6��	
�����������������
��	� som publicerades 1967 baserades på principer som
infördes vid ���	
������������	
	��	����������������>
����&�	� i Paris 1961. När man
utformade dessa regler utgick man först och främst från biblioteket som en samling
böcker. Regler för uppslag och sökelement nämnde inte icke-tryckt material.56 År 1973
startade IFLA en arbetsgrupp som skulle utarbeta en standard för beskrivning av andra
medier än böcker och år 1977 kom ��02�50$�4����	
�������������%�
%�0������
�&���
2	��
�&������
�5��60����$��	
����. Tidigare samma år hade IFLA publicerat
��02�?�4�?	�	
������	
�������������%�
%�0������
�&����2	��
�&����4��������	%��	:�,
som skulle vara tillämplig för alla typer av biblioteksmaterial.57

�����>�
�����,�@
��	���
�%	��
�&���	��������������������������	
����@7�baserades på
materialets format och inte på typ av bibliografiskt problem. Därför uppstod ett antal
regelsamlingar för katalogisering av audiovisuellt material genom nationella föreningar
och individer. Dessa regelsamlingar resulterade i andra upplagan av �����6��	
����
������������
��	����������som publicerades 1978. Dessa regler ger en integrerad och
standardiserad struktur för systematisk beskrivning av allt biblioteksmaterial. Regler för
bibliografisk beskrivning som helhet är relaterade till ISBD(G). De tidigare nämnda
regelsamlingarna användes som källor vid utvecklingen av regler för icke-tryckt
material men de inkluderades inte. Parisprinciperna är huvudkälla för regler för
sökelement, uniforma titlar och hänvisningar. ISBD(NBM)�är organiserad enligt
principerna i ISBD(G) och dess struktur liknar därför AACR2:s regler för bibliografisk
beskrivning. En viktig skillnad mellan ISBD(NBM) och AACR2 är att ISBD endast ger
regler för bibliografisk beskrivning. Andra element som utgör en komplett bibliografisk
post, som sökelement och uniforma titlar är inte inkluderade. Regler för sådana element
                                                
53 Harrison, Helen P. 1985. ”Bibliographic control of archival film and photographic material”, s. 5.
54 Hubert, 1995, s. 36ff.
55 Harrison, H. P. 1991, s. 2.
56 Woakes 1985, s. 78.
57 ��02�50$�4����	
�������������%�
%�0������
�&����2	��
�&������
�5��60����$��	
����, 1987, s. v.
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ges vanligen i katalogiseringsregler. En annan skillnad är att AACR2 ger specialiserade
regler för olika medier i separata kapitel medan ISBD(NBM)�ger 	� uppsättning regler
för olika medier.58 Eftersom de skandinaviska katalogiseringsreglerna kom senare än de
angloamerikanska kunde man ta hänsyn till arbetet med de olika ISBD:erna. Det har
man även gjort i AACR2 som även den innehåller regler för andra medier utöver tryckt
material. Särskilt på folkbiblioteken med deras breda innehav av olika medier som
talböcker, grammofonskivor och filmer fanns det ett behov av sådana regler. Eftersom
SKR (��	��������������	
����
	��	
) och KR (�������
	��	
��
���	������������	�) inte
tar upp sådant material var man tidigare tvungen att använda de olika ISBD:erna och
regelsamlingar från Storbritannien och Kanada.59

$�#�$��*	��	�=	����������������	��
���	��	�

Inom filmkatalogisering fick FIAF:s ���������������������� som grundades 1968,
som sitt första uppdrag att skapa ett kompendium med råd för praktisk katalogisering.
Resultatet blev ����������������som publicerades 1979, och som senare skulle
utvecklas till mer precisa regler. Kommittén insåg att redan etablerade arkiv, som sedan
lång tid hade format- och katalogiseringssystem, inte skulle överge sina egna praxis för
att införa en internationell standard av regler. Ändå ansåg man att skapandet av sådana
regler var viktigt på grund av bl.a.: att datorisering och telekommunikation förde med
sig stora möjligheter för ett effektivt internationellt samarbete och kommunikation, och
att det kräver användning av standarder.

De internationella regler för beskrivning av allt icke-tryckt material, ISBD(NBM), som
experter från biblioteksvärlden redan skapat ansågs för generella och löste inte tekniska
och vetenskapliga informationsbehov i filmarkiv. Ändå kunde de tjäna som ram för ��	
��������������������	���
�������
����	� �Där kunde man placera sina grundläggande
principer (���������������), utifrån vilka man kunde skapa sina katalogiseringsregler.
Reglerna baseras alltså på redan skapade katalogiseringsstandarder, IFLA:s ISBD:er 
Målet var att skapa en internationell miljö där katalogposter skapade av en organisation
kan förstås och användas av andra. Alltså att underlätta utbyte av information mellan
arkiv.60 Syftet med reglerna�var att harmonisera principer från ISBD med speciella
behov hos filmarkiv.61 Katalogiseringsregler för både icke-tryckt och annat material
fortsätter att utvecklas med målet att erbjuda bättre tillgång till användarna.62

                                                
58 Woakes, 1985, s. 78f.
59 Hallgren, Svante 1981. ”Katalogrevision igen”, s. 74f.
60 ���� 1991, s. VII-X.
61 Harrison, 1994, s. 1ff.
62 Graham, 1985, s. 65.
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Varje medium har sina specifika problem vid katalogisering. Då icke-tryckta medier
skiljer sig från böcker och andra tryckta medier kan det uppstå vissa problem vid
katalogisering av sådana medier enligt regler som utgår från de tryckta medierna såsom
AACR2 och KRS.63 Flera forskare har granskat reglerna i AACR2 och regler som utgår
från dessa för att undersöka några av de problem som kan uppstå vid katalogisering av
audiovisuella och andra icke-tryckta medier. Enligt Graham är katalogisering av sådant
material svårare än katalogisering av tryckt material endast p.g.a. mediernas egenskaper
och p.g.a. sättet på vilket materialet kontrolleras på den kommersiella marknaden. Ändå
är, hävdar han, de filosofiska principer som är involverade i katalogisering av icke-
tryckt material samma som för böcker.64

Woakes skriver att AACR2 är ganska tillfredsställande vid katalogisering av sådana
medier som delar många karakteristika med böcker, medan den är mycket
otillfredsställande när det gäller medier med mer speciella audiovisuella drag.65 Graham
menar att det viktigaste draget hos AACR2 när det gäller icke-tryckta medier är dess
försök att standardisera beskrivningsområdena. Han menar att AACR2 samtidigt som
den granskar boken som grund för utformning av standardbeskrivningsområdena
erkänner att audiovisuella och andra icke-tryckta medier har unika egenskaper som
måste tas hänsyn till. Graham anser att AACR2 varit ett viktigt instrument för
bibliografisk kontroll av icke-tryckta medier, men att det inte är ett slutgiltigt steg och
att det inte heller skrivits med det syftet i tankarna.66

Med boken som grund har titelsida alltid ansetts som en särskilt viktig informationskälla
i deskriptiv katalogisering, då den är primärmedel för identifikation av böcker.  Woakes
anser att detta inte alltid är tillämpbart på icke-tryckta medier eftersom det hos många
av dessa kan förekomma för bibliografisk beskrivning nödvändig information på
mediet, förpackningen, eller medföljande material. Informationen i själva mediet kan
skilja sig från den som ges i andra källor. Därför är det, enligt henne, inte möjligt att
tillämpa begreppet primärkälla på icke-tryckta medier. Till det begreppet kopplar hon
titelproblematiken som går ut på att det ibland kan vara svårt att fastställa en för
audiovisuella och andra icke-tryckta medier.67 Ett exempel är filmmediet. Helen
Harrison skriver att filmer ofta publiceras under olika namn i olika länder, och det gäller
inte bara olika språk utan det är även ofta skillnader mellan Storbritannien och USA.68

Woakes menar att reglerna inte ger utrymme för den situation där en titel i en alternativ
källa ger fullständigare information än den i primärkällan. Exempelvis kan en användare
som söker efter ett dokument direkt på hyllan bli förvirrad när han/hon hittar det under
en annan titel. Hon påpekar också att ytterligare identifiering av titeln för böcker genom
traditionella upphovsuppgifter inte passar alla icke-tryckta medier. Att formulera

                                                
63 Tolstrup, Kamma 1993. ���������	
���������	6�����������	
���	�A����
%��B, s. 35ff.
64 Graham, 1985, s. 65.
65 Woakes, 1985, s. 80f.
66 Graham, 1985, s. 56ff.
67 Woakes, 1985, s. 80-88.
68 Harrison, H. P., 1985, s. 5.



15

upphovsuppgifter för en del av dessa kan vara svårt då det kreativa ansvaret i många fall
delas bland flera personer och organisationer som utför olika funktioner.

Woakes anser att även upplageavsnittet i AACR2 är ett problematiskt avsnitt. Hon
skriver att problem kan uppstå med dokument som är nyutgivningar av verk, speciellt
när dessa inte är namngivna som sådana eftersom AACR2 kräver att upplaga ska
registreras som namngiven nyutgåva. Författaren exemplifierar detta med att
producenter av audiovisuellt material ofta ger ut gamla verk i nya förpackningar (med
nya etikettformat, nya etikettitlar, nya förpackningstitlar etc.).
Hon fortsätter med att diskutera problemen kring utgivningsfunktionen vilken, enligt
henne, är ganska enkel för böcker medan den kan vara mer komplex för icke-tryckta
medier. Hon menar att utgivning av detta slags material varierar p.g.a. det stora antalet
individer, föreningar, institutioner och företag som producerar t.ex. audiovisuellt
material för försäljning eller uthyrning. Och ofta utförs funktioner för utgivning och
distribution (eller publicering) av olika organisationer. AACR2 skiljer mellan
produktion som kreativ funktion (registreras i upphovsavsnittet) och produktion som ren
tillverkningsfunktion (registreras i utgivningsavsnittet).69 Tolstrup menar att
definitionerna av produktions- och producentbegreppen ofta är breda och inte alltid till
så stor hjälp vid avgörandet om en uppgift ska tas med i upphovs- eller
utgivningsavsnittet.70 Woakes menar att det när det gäller audiovisuellt material ofta är
svårt att avgöra var en viss produktionsenhet hör hemma.

Vad som framför allt skiljer audiovisuellt material från böcker är fysiskt format.
Woakes skriver att AACR2 ger en stor mängd regler med exempel för mindre frågor
inom bokkatalogisering, men att det när det gäller katalogisering av audiovisuellt
material ofta saknas vägledning. Woakes är också mycket missnöjd med terminologin
för audiovisuellt material på bibliotek.71 Harriet Harrison berättar att inom filmområdet
har FIAF gett ut en flerspråkig ordlista över filmografiska termer för att underlätta en
standardisering av termer. Försök har även gjorts att standardisera form, genre, stil,
teknik, typ av filmmakare och filmpublik genom att upprätta listor och thesaurer.72 För
att ytterligare belysa obalansen i AACR2 till förmån för böcker skriver Woakes att det
finns åtta sidor med exempel för fysisk beskrivning av böcker, fyra för
ljudupptagningar, tre för filmer, fem för grafiskt material och tre för mikroform. Hon
säger att fysisk beskrivning av audiovisuella medier handlar om mycket mer än att ge en
fysisk beskrivning av dokumentet. Dessutom avråder hon från användning av den första
beskrivningsnivån i AACR2, som säger att endast omfång ska registreras, för dokument
vars användning är beroende av utrustning.73 Helen Harrison skriver att eftersom olika
format kräver olika slags uppspelningsapparatur är det viktigt att ange formatet för
användaren.74 Enligt Tolstrup måste man i den fysiska beskrivningen hålla sig à jour
med mediernas utveckling och veta vad som är standard.75

En annan grundläggande skillnad mellan tryckt och icke-tryckt material ligger i tillgång
till materialet. Detta är sammankopplat med att de audiovisuella medierna är beroende
                                                
69 Woakes, 1985, s. 80-88.
70 Tolstrup, 1993,  s.105f.
71 Woakes, 1985, s. 80-88.
72 Harrison, Harriet W. 1992. “Who, What, Where, When and Why? Access to films through the catalog”,
s. 238f.
73 Woakes, 1985, s. 80-88.
74 Harrison, H. P. 1985, s. 5.
75 Tolstrup, 1993, s. 35ff.
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av teknisk utrustning. Till skillnad från böcker i en samling kan tillgången till
audiovisuellt material vara begränsad. Graham berättar att medan för tryckta medier
blotta tillgängligheten kan vara nog, måste man vid katalogisering av icke-tryckta
medier presentera en klar och komplett beskrivning av vad dessa innehåller.76 Woakes
anser att även om sådant material är integrerat med böcker på hyllorna kan tillgången
ändå vara ett problem. Hon berättar att många typer av audiovisuellt material inte har
någon innehållsförteckning som man kan skumma igenom utan bara någon skissartad
eller allmän anmärkning. Författaren menar att det enda sättet att ta reda på vad ett visst
audiovisuellt dokument innehåller ofta är att lyssna eller titta på det med hjälp av rätt
utrustning. Hon tillägger att eftersom de flesta typer av audiovisuella medier inte tål
obegränsad hantering och ofta är dyra och svåra att ersätta, är det tillrådligt att förhindra
onödig användning av materialet genom att ge mer information om det i
anmärkningarna. Anmärkningarnas funktion är att närmare förklara den information
som tidigare registrerats i beskrivningen och att visa om dokumentet är skapat för en
viss typ av användare, samt att ge information om dokumentets karaktär, omfattning,
form, och/eller innehåll. Anmärkningarnas omfattning och specificitet beror på
institutionens och användarnas behov och vad gäller audiovisuella medier på materialets
specifika behov. Woakes skriver att även om första beskrivningsnivå används är
anmärkningarna ofta mer omfattande än vid katalogisering av tryckt material enligt
samma regler.

Ett annat ovanligt karakteristikum hos många audiovisuella medier är att ett stort antal
innehåller objekt i mer än ett fysiskt format, ofta avsedda att användas tillsammans.
Enligt Woakes ger AACR2 inte ett konsekvent tillvägagångssätt för beskrivning av
multimedier. Hennes argumentation är att det presenteras endast fem olika grepp i
reglerna utan någon prioritet eller ordningsföljd för preferens.

Woakes anser att AACR2:s syfte att behandla allt biblioteksmaterial som likvärdigt
faller isär i det kapitel som behandlar regler för hur man ska välja de ingångar under
vilka den bibliografiska beskrivningen kan återfinnas i katalogen. Reglerna ger
anvisningar om hur en av dessa ingångar väljs till huvuduppslag, medan övriga blir
biuppslag. Författaren hävdar att tonvikten här ligger på valet av huvud- och biuppslag
som de relateras till tryckta medier. Hon anser att fortsatt tonvikt på huvuduppslag
under person eller institution huvudansvarig för verk, med biuppslag för inte mer än två
andra personer eller institutioner ansvariga för verket, samt biuppslag på titel, ger ringa
möjlighet för skapande av uppslag för varianttitlar eller titlar för separata delar av
multimedier.77 Graham menar att begreppet huvuduppslag tidigare var till hjälp i
standardiseringen bland bibliografiska poster inom manuella kataloger, men att
automatiserade kataloger gör frågan om huvuduppslag till ett omtvistat problem. Så
länge användarna hittar vad de behöver, är de enligt honom föga påverkade av den form
av uppslag som väljs.78

Woakes skriver att problemen med icke-tryckta medier skapas av medierna själva. I
många fall förvärras dessa problem av brist på katalogiseringsredskap och brist på
erfarenhet. Efter att ha arbetat med audiovisuella medier och sett vilken effekt de har på
användare, anser hon att audiovisuellt material har en lika viktig roll i biblioteket som

                                                
76 Graham, 1985, s. 57f.
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tryckta medier. Hon tycker att icke-tryckta medier inte längre ska behandlas som
deformerade böcker.79

#�$�����>>	��	�

Som det ovan framgår anser flera forskare att olika medier har olika ”status” i
bibliotekssammanhang. Till dessa hör Yee som i ”An Interview with Martha M. Yee”
berättar om olika uppfattningar om filmmediet. Hon nämner Seymour Lubetzkys
inställning att film är ett medium för produktion av upplagor av textverk. Yee håller inte
med Lubetzky och anser att han är mycket bokpartisk och att han ignorerar den visuella
karaktären hos filmverk. Det är utan tvivel så att filmer ofta har starka historiska band
till textverk, men Yee anser att relationen inte handlar om upplaga utan snarare om
besläktade verk, eftersom bearbetning alltid är nödvändig för att kunna skapa ett
fotografiskt verk från blott text. Yee säger att hon kan göra ett undantag när det gäller
filmer som används bara som inspelningsmekanism för framförande av verk som i
huvudsak är text- eller musikbaserade. Men så fort filmkonst tillämpas (klippning,
montage, etc.), används filmen inte längre som en blott inspelningsmekanism. Filmers
och televisionsprograms starka audiovisuella komponent har lett Yee att försöka
undvika den textpartiskhet hon observerat på många bibliotek, som tenderade att skapa
sina regler först för text, och behandlade ljud- och bildmaterial som ”andra klassens
medborgare”.80

Paul Collard går i artikeln ”Video goodies” långt bakåt i tiden och nämner hur läsning
transformerades från en lyx för de förmögna till ett nöje för alla. Han anser att den mest
betydande aspekten av denna revolution var att ett stort urval böcker blev tillgängligt.
Han påpekar att en annan revolution, nämligen filmens ankomst inte betydde slutet för
den skrivna kulturen precis som fotografiet inte dödade måleriet.81 En film kan inte
ersätta en bok och en bok kan inte ersätta en film.

När man ska katalogisera filmmediet gäller det att ha kunskaper om det och att se till
användarnas bästa, som vid katalogisering av alla andra medier. Filmkataloger ställer
höga krav på att innehållet katalogiseras så noggrant som möjligt därför att filmer är
beroende av teknisk utrustning och därmed inte blädderbara, dvs. inte tillgängliga för
användare på samma sätt som t.ex. böcker.82 Tolstrup skriver att den bibliografiska
beskrivningen ofta erbjuder de enda uppgifter som är tillgängliga för användaren.83

För att kunna katalogisera så noggrant som möjligt måste en noggrann undersökning av
filmen ske. Enligt DuRietz är filmen, och särskilt i videoformat ett ”tacksamt” föremål
för undersökning, då den är en sekventiell verkform och därmed kan upprepas om och
om igen, samtidigt som den utgörs av sekvenser av stationära verk vilket leder till att
den kan frysas i ögonblicket.84 Collard beskriver videoupptagningar som ett format med
lämplig form och storlek, det kan stoppas, startas och spolas fram och tillbaka när man
vill. Det kan alltså läsas igenom, studeras grundligt, eller pilas igenom med högsta

                                                
79 Woakes, 1985, s. 91.
80 Carlyle, Allyson 2000. “An interview with Martha M. Yee”, s. 7-13.
81 Collard, Paul 1986. “Video goodies”, s. 18f.
82 Harrison, H. W., 1992, s. 238f.
83 Tolstrup, 1993,  s. 35-37.
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hastighet. Av allt audiovisuellt material är det, lustigt nog menar Collard,
videoupptagningar som mest liknar böcker.85 Detta gäller även DVD.

Olwen Terris skriver i artikeln ”Cataloguing from secondary sources”�att det i
genomsnitt�tar fyra timmar för en erfaren katalogisatör att katalogisera och indexera en
tio minuter lång journalfilm. Detta innebär identifiering av personer och evenemang,
skapande av dels nyckelord, ämnesord och klassifikationskoder, dels en ��������. En
�������� är en detaljerad redogörelse för vad katalogisatören ser på skärmen. Den kan
innehålla bl.a.: en lista över medverkande tagen från själva filmen, information om
produktionsbakgrund, inflytande från tidigare filmer när det gäller stil och innehåll,
anmärkningar och beskrivningar av scener som saknas och annan värdefull information.
Terris skriver att �������� ger en känsla av filmen, dess struktur, tempo och vinkling. Den
möjliggör för forskarna att hitta relevanta titlar utan att behöva undersöka eller
spekulera.86

Eftersom det tar så lång tid att katalogisera filmmaterial ordentligt har katalogiserande
institutioner ofta problem med att hinna med att katalogisera allt material. Detta leder
till att man ofta måste göra ett urval. Viktiga urvalskriterier är: kvalitet, ursprung och
kvantitet. Helen Harrison  anser att katalogisering kan aldrig vara ”cheap and dirty” för
då kan man lika gärna vara utan.87 Nowell-Smith tycker att om filmografin strävar efter
samma status som bibliografin då måste den i stor utsträckning basera sig på mycket
noggrann undersökning och systematisk beskrivning av existerande filmer.88

Vid beskrivningen använder man sig av olika källor. Ingrid Hsieh-Yee skriver att
användbar information för katalogisering kan finnas på: bibliobasen,
förpackningsetiketten, filmens förpackning eller fodral, DVD:s huvudmeny.89 Detta kan
variera beroende på det fysiska formatet, dvs. huruvida det rör sig om film (8 mm, 16
mm, 35 mm), videoupptagningar eller DVD.

Bibliobasen�ger oftast information om personer som är inblandade i skapandet av filmen
och omfattar bl.a. produktionsbolag, huvudtitel, producenter, regissörer, huvudroller,
biroller och teknisk personal.90 Som det redan framgår från terminologiavsnittet är det
bibliobasen som utgör ett verks identitetskort. Bibliobasens utveckling inom filmen
speglar dess senare utveckling inom bokproduktionen. Under filmens första decennier
var hela bibliobasen koncentrerad till titel, dvs. förtexter. Efter en tid började man även
använda sig av kolofon, dvs. eftertexter. Under de senaste decennierna har förtexterna
blivit allt mera informationsfattiga, samtidigt som eftertexterna växt ut till ändlösa listor
över medverkande personer, företag och organisationer, och annan information som
t.ex. copyright, musik etc.91

Förpackningsetiketten ger oftast information om titel, produktionsbolag, distributör,
katalognummer, serieuppgifter, speltid, ljud, copyright.
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Filmens�förpackning eller fodral�innehåller oftast viktig information om objektet och en
kort lista på mycket viktiga data som enligt Hsieh-Yee kan användas för att påskynda
katalogiseringsprocessen. Eftersom en del av denna information kan skilja sig från
informationen i själva filmen borde dessa data, enligt henne, först kontrolleras och
sedan skrivas av.

Det senaste filmmediet, DVD, har en huvudmeny som ger olika val. Ingången �����kan
t.ex. användas för kontroll av upphovsuppgifter för verket. Här brukar det finnas en
förteckning över huvudrollsinnehavare, regissör, manusförfattare och andra
nyckelpersoner. .������	 och��������	��visar på vilka språk filmen är dubbad
respektive textad. Huvudmenyn listar också bonusmaterial på skivan som t.ex.
dokumentär eller regissörens kommentarer. DVD-boxens baksida innehåller ofta
information som finns presenterad på huvudmenyn. Det kan också enligt Hsieh-Yee
användas för att påskynda katalogiseringsprocessen. Det området omfattar bl.a.
information om färg, speltid och ljudkarakteristika.92

Enligt Terris är utförlig och grundlig katalogisering av alla förvärv opraktiskt på grund
av bl.a. outförbarhet och tidsbrist. Enligt honom är det oftast sådana orsaker som leder
till katalogisering från sekundärkällor. Ett problem med katalogisering från
sekundärkällor (andra källor än det objekt som beskrivs) är enligt Terris att misstag kan
bevaras i många år. Så kan t.ex. en forskare använda information från en standardkälla,
utan att själv ha sett filmen. Vid katalogisering av spelfilmer är katalogisatörer beroende
av�ackvisitionsanmärkningar, där man noggrant tagit en lista över medverkande från
skärmen, och publicerade filmografier, vars information också omfattar
handlingssammanfattningar. Terris skriver att det, vid katalogisering av gamla
spelfilmer, är mycket viktigt att granska mediet. Han berättar att filmexemplaret i
många fall inte finns dokumenterat någonstans. Filmen kan sakna titel eller ha fel titel
eller scener i fel ordning, eller den kan vara en utländsk publiceringsversion som skiljer
sig betydligt från originalpubliceringen. Därför anser han att undersökning och
identifiering av materialet måste ske. Ledtrådar för identifikation kan vara:
produktionsbolagets logo, observation av filmens visuella stil, namn på skådespelare
och igenkännande av inspelningsplatser. Författaren skriver att även dokumentärfilmer
presenterar olika problem vid katalogisering från sekundärkällor. Även här är
katalogisatörerna beroende av ackvisitionsanmärkningar, och försöker komplettera
information genom att titta i tidigare kataloger från filmdistributörer och i tidskrifter.
Terris berättar att katalogisering från sekundärkällor kräver att man snabbt kan vända
sig till referensverk, att man vet vilka källor som går att lita på och kan behandla dem
med omdöme.93

Pålitliga sekundärkällor kan också vara viktiga vid identifiering av olika versioner.
Ibland kan det vara svårt att identifiera olika filmversioner eftersom de ofta inte
innehåller någon information om hur dessa skiljer sig från originalet. Detta upplevs som
problematiskt vid katalogiseringen.94 Och även när identifieringen av de olika
filmversionerna sker, finns det olika riktlinjer för hur man ska förmedla dessa till
användarna, vilka skillnader som kan tas upp i samma katalogpost och vilka som kräver
en ny. Första gången en regelsamling tog upp problemet med olika versioner var 1984 i
�
�������$����������	�$��	
����4��������������$������(�$�$). Denna manual skiljer
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mellan stora och små skillnader. Små skillnader kan tas upp i samma katalogpost medan
stora skillnader kräver en ny post. I FIAF:s regler gör man likadant men där finns dessa
skillnader även exemplifierade. Särskilt i stora databaser, som t.ex. i Online Computer
Library Centers (OCLC) katalog, med katalogposter från flera olika källor utgör en
mångfald versioner ett stort problem. Det gör även, berättar Yee, att det kan vara svårt
att lokalisera rätt exemplar vid t.ex. fjärrlån.95

Yee skriver att filmer kan ändras på flera sätt vilka leder fram till så signifikanta
skillnader i intellektuellt och konstnärligt innehåll att de räknas som nya versioner.
Filmens scenföljd kan ändras genom t.ex. klippning. Man kan även klippa filmer utan
att ändra scenföljden; detta motsvarar ungefär förkortningar och utökningar av textverk.
Filmer kan även finnas med olika slut. Nytt material kan läggas till som när man t.ex.
har historiska introduktioner vid nyutgivningar av gamla filmer. Det kan även göras
bl.a. ändringar i soundtrack, textning, dubbning eller rollbesättning.96 Eftersom tidigare
undersökningar visat att omfång såsom paginering när det gäller böcker är ett mycket
pålitligt tecken på skillnader i versioner av textverk och ofta det enda tecknet på att två
exemplar är signifikant olika, undersökte man i UCLA Film and Television Archive hur
det är med filmer.97 Det visade sig att det ofta fanns olika versioner och att det ibland
var det enda tecknet på skillnader i scenföljd.98

Yee anser att man borde skära ned på antalet nya poster som måste göras för att
beskriva olika utgåvor, varianter, nytryck och reproduktioner av en upplaga av ett verk
och beskriva små variationer mellan exemplar i samma katalogpost.99

Små skillnader är enligt Yee skillnader i distributionsuppgifterna, fysiskt format och
skador. Skillnader i distributör och distributionsdatum är mycket vanliga men de är
mycket sällan de enda indikatorer på verkliga skillnader i version. Detta tycks stödja
AACR2:s regel att inte göra en ny katalogpost när den enda skillnaden är i
distributörsdata och Yee menar att detsamma kanske skulle gälla för
distributionsdatum.100 Enligt AACR2:s definition av upplaga för audiovisuellt material
innebär inte byte av distributör en ny upplaga.101 Men det är inte alla som tillämpar
detta; OCLC t.ex. har flera katalogposter för videokassetter av samma film.

Skillnader i fysiskt format kan bero på reproduktion, som när man gör en kopia av ett
original i bevarandesyfte eller för att göra det tillgängligt i ett annat format, t.ex.
videokassett av en film. Det kan även bero på samtidig utgivning i olika format, som
t.ex. DVD och video. När det gäller audiovisuella verk kan det inträffa ganska stora
förändringar när verk överförs från ett medium till ett annat. När t.ex. en film överförs
till video kan bildkvaliteten försämras avsevärt.102 Skillnader i fysiskt format är inte
något säkert tecken på skillnader i scenföljd. Yee menar att det i regel räcker om dessa
anges i den fysiska beskrivningen eller anmärkningarna.103 På Library of Congress
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samlar man videoinspelningar och filmer i samma katalogpost om dessa endast skiljer
sig i fysiskt format. OCLC däremot har separata katalogposter. 104

Skadeskillnader är för det mesta exemplarspecifika, men kan även bero på skador i
negativ. För filmkritikern är det viktigt att kunna se om det saknas scener. Ofta räcker
det med en exemplarspecifik anmärkning. Detsamma gäller för nitratfilmer som p.g.a.
materialets ömtålighet kräver ständig restaurering.105

Enligt Yee kan det räcka med att tillföra en ny post bara om titel, upphov eller omfång
skiljer sig åt.106 Som det redan har sagts, kan det vara svårt att fastställa titel för
filmmediet; t.ex. är det mycket vanligt med nyutgivning av filmer under nya titlar. När
det gäller skillnader i titelrutor skriver Yee att dessa inte är några pålitliga tecken på
skillnader i scenföljd.107 Men eftersom titeln är så pass viktig när det gäller
citationspraxis skapar man egna katalogposter för exemplar med olika titlar även om det
skulle vara den enda skillnaden mellan dessa. Det är även av historiskt intresse att
kunna följa ett verks olika titlar.108

Då filmer för det mesta är kända under titel, har de alltid titeln som huvuduppslag. För
att producera en film måste olika kreativa funktioner utföras och de utförs vanligen av
olika personer och därför är det olämpligt med traditionella upphovsuppgifter som
huvuduppslag.109 Filmforskare studerar verk av regissörer, skådespelare,
manusförfattare, etc. och de förväntar sig inte att en film primärt identifieras genom
namnet på någon av dessa personer.110 Tolstrup framhåller att de upphovsuppgifter som
anges ska vara av väsentlig betydelse för filmproduktionen, den katalogiserande
institutionen och dess användare.111  I filmarkiv t.ex. är det viktigt att vara noggrann
med upphovsdetaljer eftersom en okänd medverkande i framtiden kan bli en
världsberömd regissör.112 Vid nyutgivningar kan sådana personer ges större utrymme i
medverkandelistan och dessa skillnader är intressanta för t.ex. filmhistoriker.113

Tolstrup säger att även genren spelar in när man väljer vilka upphovsuppgifter som ska
tas med, t.ex. tas alltid instruktören, manusförfattaren och animatören med när det gäller
tecknad film.114

Huvuduppslag på titel leder, enligt Graham, till problem när det gäller att skapa
biuppslag. Biuppslag skapas, enligt de flesta regler, bara för personer med övergripande
ansvar för produktionen av ett verk. Biuppslag för skådespelare i filmer eller övrig
personal med kreativ funktion skapas av katalogiseringsinstitutionens eget omdöme.
Han anser att medverkande i filmer är som artister på ljudupptagningar och borde kunna
spåras.115 Yee tycker att det även är viktigt med biuppslag för relaterade verk. Hon

                                                
104 Yee, Martha M. 1994. ”Manifestations and Near-Equivalents”, s. 235f.
105 Yee, Martha M. 1994. ”Manifestations and Near-Equivalents of Moving Image Works”, s. 360-363.
106 Yee, Martha M. 1994. ”Manifestations and Near-Equivalents”, s. 246.
107 Yee, Martha M. 1994. ”Manifestations and Near-Equivalents of Moving Image Works”, s. 363-365.
108 Yee, Martha M. 1994. ”Manifestations and Near-Equivalents”, s. 230-234.
109 ���	���
�2	��
�&���	�����������������	�.��
�
3�������
	��4�$������>����
	����%�������
�&�, 1953, s.
5.
110 Carlyle, 2000, s. 12f.
111 Tolstrup, 1993,  s. 99-104.
112 Harrison, H. P., 1985, s.4f.
113 Yee, Martha M. 1994. ”Manifestations and Near-Equivalents”, s. 247-248.
114 Tolstrup, 1993, s. 99-104.
115 Graham, 1985, s. 57f.



22

skriver att det kan röra sig om bearbetningar av t.ex. romaner och pjäser, och att sådana
verkrelationer är viktiga för filmforskarna.116 Exempelvis gavs, i övergången från
stumfilm till ljudfilm, filmer ofta ut i både stumfilms- och ljudfilmsversioner. I
ljudfilmsversioner lade man till musik och dialog. Detta arbete medförde även
skillnader i upphovsansvaret; exempelvis tillkom det flera upphovsansvariga som t.ex.
översättare, kompositör. Enligt FIAF:s regler är skillnader i språk, musik eller dialog att
betrakta som små skillnader som kan beskrivas i samma katalogpost.117 Yee tycker inte
att dessa är små skillnader eftersom filmer inte bara är visuella utan audiovisuella verk.
Därför riktar hon kritik mot FIAF:s regler för att dessa inte rekommenderar att man gör
en ny katalogpost för dubbade eller textade versioner, versioner med nytt soundtrack,
med prologer eller epiloger eller med kommentarer som lagts till av en filmkritiker. Det
är vanligt med tillagt material när filmer ges ut på video och DVD.118

Enligt regler som FIAF, AMIM och AACR2 ska man göra nya katalogposter för
versioner som skapats genom klippning, som t.ex. versioner med olika slut, versioner
där man klippt bort material eller restaurationer. Detta ska man även göra när det gäller
versioner med små ändringar i rollbesättning på olika språk. Yee tycker att det är dags
för filmkritikerna att utveckla metoder för filmkritik på samma sätt som textkritikerna
gjort för att bestämma vad som menas med en originalversion. Vissa menar nämligen
den version som filmen gavs ut i första gången och andra ”director’s cut” versionen.119

Nowell-Smith skriver att katalogisatörer borde välkomna sådan information, och
speciellt de i filmarkiv, eftersom den möjliggör för dem att fastställa var någonstans det
exemplar de undersöker hör hemma i det historiska trädet som detta speciella verk är en
del av. Det är också användbart för att kunna spåra många filmer som antingen gått helt
förlorade eller finns på andra platser än i biblioteks- eller arkivsamlingar.120

                                                
116 Carlyle, 2000, s. 12f.
117 ����, 1991, s. 41.
118 Yee, Martha M. 1994. ”Manifestations and Near-Equivalents”, s. 249.
119 Yee, Martha M. 1994, ”Manifestations and Near-Equivalents of Moving Image Works ”, s. 357-363.
120 Nowell-Smith, 1995.
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Då vi undersöker bl.a. skillnader mellan allmänna och mediespecifika
katalogiseringsregler, tittar vi närmare på två regelsamlingar: KRS
(Katalogiseringsregler för svenska bibliotek) och FIAF (The FIAF Cataloguing Rules
for Film Archives). Valet föll på just dessa eftersom KRS är de allmänna
katalogiseringsregler som är vanligast förekommande i Sverige och bygger på AACR2
(The Anglo-American Cataloguing Rules) som är vanligast förekommande
internationellt. FIAF är de vanligast förekommande filmkatalogiseringsreglerna
internationellt.
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Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), en samarbetsorganisation för
världens ledande filmarkiv, grundades i Paris 1938. Det grundläggande syftet var att
främja bevarande av film som konstarv och som historiskt dokument världen över.121

FIAF strävar efter: att främja filmkultur och underlätta historisk forskning, att vara till
hjälp i skapandet av nya arkiv världen över, att främja utbildning och expertis i
filmbevarande, att uppmuntra insamling och bevarande av dokument och övrigt
biografrelaterat material, att utveckla samarbete mellan arkiv, och att garantera
internationell tillgänglighet av filmer och biografdokument.122

Det administrativa arbetet drivs mellan generalförsamlingar genom deras sekretariat i
Bryssel. Det praktiska arbetet drivs av enskilda arkiv och av expertkommittéer�valda av
medlemmarna att undersöka områden som bevarande, dokumentation, katalogisering,
programmering etc.123 För närvarande för FIAF samman mer än 100 institutioner i mer
än 60 länder som samlar, restaurerar, ställer ut och dokumenterar filmer från mediets
äldsta historia fram till våra dagar.124

FIAF ger bl.a. ut följande publikationer: ��	�9��
�����������>
	�	
������7���	
���	
��������������
����	��26
��7����	
�����������%	:���������>	
��%����� och
?�����
3���������
�&�����	
�� �Andra publikationer är bl.a. manualer,
katalogiseringsregler och tekniska riktlinjer för bevarande och restaurering.125
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��	���������������������	���
�������
����	� gavs ut 1991. Manualen börjar med
kommentarer om omfattning, syfte och användning, ordningsföljd, interpunktion,
informationskällor, förkortningar, exempel och fel. Därefter följer sju kapitel: titel och
upphov, upplaga, produktion, copyright, fysisk beskrivning, serie och anmärkningar.
Varje regel följs av minst ett exempel, och över trettio ytterligare finns i en bilaga.
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Andra bilagor innehåller ordlista, standard för datumskrivning, omvandlingstabeller,
förkortningar och arkivkoder.
Syftet med reglerna är att vara en ram för den maximala mängd deskriptiv information
som behövs i arkivalisk katalogisering och att underlätta informationsutbyte mellan
olika arkiv. Beskrivningselementen är antingen obligatoriska eller valfria. De
obligatoriska är tänkta som miniminivå och arkiv rekommenderas att ta med så många
valfria element som möjligt. Reglerna täcker beskrivning och bibliografisk tillgång.
Ämnesingångar och standardisering av person- och institutionsnamn tas däremot inte
upp; man hänvisas till AACR2 och IFLA:s publikationer.126
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Syftet med KRS är: att vara en gemensam regelsamling för alla bibliotek, att ge
katalogiseringsregler för alla medier som finns i biblioteken, och att anpassa
katalogiseringen till internationell standard. Reglerna bygger i huvudsak på AACR2.
Ibland har man valt att i stället följa de olika ISBD:erna. Och i vissa fall har man valt att
följa vedertagen svensk praxis. Reglerna är i första hand till för allmänna bibliotek, men
kan även användas som utgångspunkt av specialbibliotek och arkiv.127 Reglerna följer
ISBD(G):s struktur när det gäller elementens ordningsföljd och interpunktion. Kapitel 1
innehåller allmänna regler för beskrivning av alla medier som förekommer i bibliotek.
Mediespecifika regler finns i kapitel 2-11.128 Kapitel 7 är det avsnitt som behandlar
filmer och videoupptagningar. Kapitlet behandlar alla slags filmer: fullständiga filmer
och program, sammanställningar, trailers, nyhetsprogram och journalfilmer, stock shots
och oredigerat material.129 Då man utgår från mediets fysiska form vid katalogiseringen
omfattas även musikvideor av reglerna i kapitel 7. Om t.ex. en film baseras på en bok
utgår man från kapitel 7. Det finns tre olika beskrivningsnivåer eller
fullständighetsgrader för den bibliografiska beskrivningen. Varje nivå utgör ett
minimum av uppgifter som ska anges och ytterligare information kan tilläggas vid
behov. Vilken nivå som ska användas bestämmer det katalogiserande biblioteket eller
arkivet; detta bestäms utifrån hur katalogen används. Beskrivningsnivå 2 brukar
användas som biblioteksnivå.130
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Med utgångspunkt i ovan nämnda regelsamlingar redovisar vi här några olikheter i
katalogisering mellan arkiv och bibliotek. Med arkivalisk katalogisering menar vi som
tidigare sagts katalogisering enligt regler som främst riktar sig till arkiv och med
bibliotekskatalogisering katalogisering enligt regler som främst riktar sig till bibliotek.
Skillnader mellan principer för organisation i arkivalisk katalogisering och principer i
bibliotekskatalogisering härrör först och främst från behov av att i filmarkiv i en post

                                                
126 ����, 1991, s. 2.
127 ���7 s. IX-XVIII.
128 Ibid., s. 3.
129 Ibid., s. 173.
130 Ibid., s. 4f, 11.
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beskriva data som täcker flera fysiska delar som tillhör samma film. Dessa separata
delar kan vara antingen exemplar av originalet eller andra manifestationer. Fysiskt
separata objekt kan också vara t.ex. bild, ljudspår, musik och ljudeffekter, som alla är
delar av en enda film. Arkiven använder ständigt dessa olika delar i kopierings- och
rekonstruktionsprocessen och måste därför ha tillgång till precis information om alla
filmens delar. Alla delar måste även relateras till varandra.131

När det gäller böcker och annat icke-arkivaliskt biblioteksmaterial brukar man i en
katalogpost beskriva fullständiga dokument, som vanligen producerats separat, upplaga
efter upplaga, vilket innebär överföring av 	� titel, 	� uppsättning upphovsuppgifter, 	�
upplaga, 	� uppsättning publikationsdetaljer, och formulering av 	� fysisk beskrivning
per post. Detta är ofta inte möjligt i filmarkiv eftersom ett arkiv kan ha flera
manifestationer av ett verk, ofullständiga, men vilka tillsammans bildar ett i stort sett
helt dokument. Följaktligen kan en enstaka post innehålla en originaltitel och
originalpubliceringsdetaljer, som följs av en fysisk beskrivning av originalet och av
senare varianter, alla grupperade tillsammans, en fysisk beskrivning efter en annan.

Filmarkiv måste ange alla dessa detaljer i en katalogpost eftersom ett fullständigt
dokument kan vara summan av dessa delar. Detaljer relaterade till originaltiteln är den
grundläggande delen av en post och tas med även när originalet inte finns i arkivet och
man lägger sedan till detaljer för senare varianter. Alla detaljer ges oavsett om
filmmaterialet faktiskt�innehåller dem.

En annan avvikelse från traditionell bibliotekskatalogisering är att man överför
uppgifter från referensverk utan någon åtskillnad mellan data från primärkälla (eller i
högsta grad dokumentet) och data överförda från sekundärkällor. I de flesta fall sätter
man inte uppgifter inom klammer (traditionellt sätt att ange annan källa än själva
dokumentet), utom möjligen ord eller fraser formulerade av katalogisatören.132

”Upplaga” så som termen används om böcker motsvarar ungefär ”version” och
”variant” när det gäller filmer. I arkivalisk katalogisering beror det på ändringarnas
omfattning, dvs. om det rör sig om stora eller små ändringar, hur olika ”upplagor”
behandlas, och huruvida dessa ändringar leder till en ny katalogpost eller inte. I
bibliotekskatalogisering uppfattas vanligtvis alla ändringar som upplageuppgifter och
leder till en ny katalogpost.
Det kan vara svårt att avgöra om ett verk är en separat version med stora ändringar, då
det inte alltid finns uppgifter om detta på själva verket. I arkiv brukar man jämföra med
originalverket, då man alltid utgår från originalet vid beskrivningen. Om man
bestämmer att en ändring är sådan att en ny version föreligger gör man en separat
katalogpost för denna. Om objektet bedöms vara en variant med små ändringar beskrivs
detta i katalogposten för originalet.133

I arkivalisk katalogisering är den fysiska beskrivningen utvidgad till att beskriva fysiska
karakteristika hos de objekt som hänför sig till ett särskilt verk som arkivet innehar, och
att relatera dessa till ett idealexemplar. Skälet är att arkiv måste känna till exakt vilka
exemplar eller delar av exemplar de innehar av ett visst verk och i vilket skick dessa
objekt är.

                                                
131 ����, s. 73.
132 Ibid., s. xi.
133 Ibid., s. 40f.
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Ett problem är att material som arkiven får i regel inte är nytt. Det är inte heller alltid
komplett och det kan vara skadat. Men om det rör sig om unikt material är det ändå
viktigt att bevara detta. Ofta måste det kopieras för att kunna bevaras. Detta innebär att
information ständigt måste tilläggas allteftersom nya kopior görs eller tas emot. Det är
också viktigt att ange ett objekts fullständighetsgrad.134

I arkivalisk, till skillnad från biblioteks filmkatalogisering, läggs det stor vikt på den i
anmärkningsavsnittet ingående sammanfattningen. Sammanfattningen ska ge en kort
beskrivning av ett objekts innehåll på ett noggrant och objektivt sätt; den ska skrivas
efter att man tittat på filmen och den ska tala om hur filmen är vinklad, men den ska inte
återspegla katalogisatörens egna moraliska, politiska eller estetiska åsikter.135 Men i ett
eget avsnitt i anmärkningarna kan även katalogisatörens subjektiva utvärdering av
filmen ingå.136 Sammanfattningen ska hjälpa användaren att välja ut de filmer som det
är mest rimligt att förmoda om att de motsvarar hans/hennes syften.137
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Huvudskillnaden mellan KRS och FIAF:s regler är att de riktar sig till olika slags
institutioner. Som redan framgått är KRS främst avsedd för bibliotekskatalogisering,
medan FIAF är avsedd för arkivalisk katalogisering. Och medan KRS innehåller regler
för alla medietyper, innehåller FIAF regler för endast filmmediet. Av detta följer att, när
det gäller just filmmediet, är FIAF mycket mer detaljerad än kapitel 7 i KRS, även när
det kompletteras med det allmänna kapitel 1. Förutom dessa olikheter mellan de två
regelsamlingarna, finns även skillnader i själva beskrivningen av filmmediet. Nedan
kommer vi att redovisa några.
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En skillnad ligger i grundtanken om primärkällor. Eftersom bibliobasen och andra
uppgifter på filmen, enligt FIAF:s regler, inte är pålitliga primärkällor för beskrivning
av sådant material, är man vid katalogisering av dessa dokument även beroende av
annat material än objektet självt.
Material som finns i arkiv består ofta av kopior av speciella versioner av ett
originalverk. Därför beskriver arkiven både objektet i hand och bibliografiska aspekter
från originalverket (mycket litet av sådan information finns på själva objektet).
Primärkälla för arkivalisk filmkatalogisering är därför, enligt FIAF, dokumenterad
kunskap om filmens original fastställd av personer involverade i produktionen, samt
forskare och arkivarier. Dessa källor kan t.ex. vara: publicerade filmografier, kataloger
över andra filmarkivs filmer, filmdistributörer, katalog-, film- och televisionstidskrifter.
Primärkällor för böcker och andra icke-tryckta medier används även vid beskrivning av
arkivaliska filmer, men de har inte någon särställning. Därför görs det i praktiken inte
någon skillnad mellan primärkälla och andra källor. Det enda som klamras är osäker
information eller uppgifter supplerade av katalogisatören.138 KRS har olika kriterier för
källor vid olika beskrivningsavsnitt. Enligt KRS är primärkällan för

                                                
134 Ibid., s. 73.
135 Ibid., s. 126.
136 Ibid., s. 134.
137 Ibid., s. 126.
138 Ibid., s. 8f.



27

bibliotekskatalogisering av filmer i första hand filmen själv. Om denna inte finns
tillgänglig används i stället en förpackning som är en del av objektet. Om tillgång
saknas även till sådan kan man använda en förpackning som inte är en del av objektet.
Sekundärkälla är i första hand textbilaga som t.ex. manuskript, scenförteckning och
reklammaterial. Om andra källor än de för avsnittet godkända används, klamras
uppgifterna.139

                                                
139 ���, s. 173.
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Skillnader mellan KRS och FIAF framgår också från deras olika
”huvudtitelresonemang”. Och detta kan återkopplas till begreppet primärkälla. Som det
redan sagts strävas det alltid i FIAF efter definiering av originaluppgifter av verket,
även om det inte är originalobjektet som beskrivs och ingen skillnad görs mellan
primärkällor och sekundärkällor, medan beskrivningen i KRS görs efter själva objektet i
handen, från primärkällor. I KRS definieras huvudtitel som 2	��
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originalpubliceringens titel i originalpubliceringslandet som är huvudtitel.
Originalpubliceringsland definieras som det land i vilket produktionsbolaget har sitt
säte.142

I KRS behandlas en originaltitel på annat språk än huvudtiteln och som återfinns i
primärkällan, som parallelltitel.��� Om originaltiteln är på samma språk som huvudtiteln
ges den som övrig titelinformation. I övriga fall ges den i anmärkningsavsnittet.���

Enligt KRS kan man använda uniform titel om man vill samla alla versioner av ett verk
på samma ställe.���

En klar likhet mellan KRS och FIAF är att det alltid är huvudtitel som är huvuduppslag.
Skillnaden är att det enligt FIAF alltid är originaltitel som är huvudtitel och därmed
huvuduppslag, och enligt KRS är det titel från själva filmen eller förpackningen som är
huvudtitel och därmed huvuduppslag. Vad gäller övriga ingångar hänvisas i FIAF i
varje kapitel vad som kan tas med, medan det i KRS finns ett särskilt kapitel som
behandlar val av ingångar.

Vad gäller allmän medieterm är den enligt både KRS och FIAF ett valfritt tillägg som
placeras omedelbart efter huvudtiteln.146 Den är dock, enligt FIAF, inte särskilt
användbar i filmarkiv eftersom alla fysiska detaljer ges på annat håll i posten och
samma film kan finnas i olika format. Om en institution med integrerade kataloger ändå
väljer att använda den hänvisar FIAF till ISBD(NBM), som, i likhet med KRS,
godkänner två allmänna medietermer för filmmaterial: film (motion picture) och
videoupptagning (video recording).147

I biblioteksanvändning, enligt KRS, definieras parallelltitel som ”huvudtiteln på annat
språk och/eller i annan skriftart”.148�För katalogisering av film i arkiv, enligt FIAF,
omfattar begreppet även varje titel som räknas som originaltitel men som inte används
som huvudtitel, varje titel som förekommer på dokumentet och som inte är originaltitel,
och varje titel genom vilken verket är känt bland användare och forskare. FIAF
uppmuntrar arkiv att göra denna information tillgänglig om den är känd, oavsett om den

                                                
140 Ibid., s. 508.
141 FIAF s. 200.
142 Ibid., s. 13.
143 ���, s. 176.
144 Ibid., s. 19.
145 Ibid., s. 174.
146 Ibid., s. 17.
147 ����, s. 21; ���7 s. 175.
148 ���, s. 511.
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registreras i detta område, eller i anmärkningsavsnittet. Ett skäl till detta är, enligt FIAF,
att varje film kan vara känd under flera olika och för studenter eller forskare användbara
titlar.149 När en film är en internationell samproduktion, eller producerad i ett
flerspråkigt ursprungsland, och utgiven under olika titlar på ursprungslandets eller -
ländernas språk, ges i filmarkiv alla parallelltitlar på de länders språk som är inblandade
i produktionen.150

Enligt KRS, om beskrivningsnivå 2 används, anges den första parallelltiteln, följd av en
eventuell parallelltitel på svenska. I anmärkningarna kan man sedan ange flera
parallelltitlar.151
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Upphovsansvariga är, enligt KRS, de personer eller institutioner som på objektet anges
som ”medverkande vid skapandet av en film”, som t.ex. producent och regissör.152

Enligt FIAF är de personer som medverkat i skapandet av originalproduktionen av ett
filmverk och vilka anses ha avgörande betydelse för verket och deras funktioner
synonymt med begreppet upphov. Exempel på viktiga funktioner som tyder på
övergripande upphovsansvar omfattar, men är inte begränsade till samma som i KRS.
Upphovsuppgifter registreras oavsett om de förekommer på dokumentet. Eftersom
upphovsansvar för filmer ofta är komplex och mycket varierande, rekommenderar FIAF
att arkiv och särskilt de med specialintresse, bestämmer vilka typer av funktioner som
ska tas med i detta område. Dessa funktioner kan variera från institution till institution
allt efter vad de har för filmer. T.ex. skulle ett televisionsarkiv antagligen tycka att
producenten är viktigare än regissören. Motsatt fall skulle bli för arkiv vars samlingar
består av spelfilmer.153
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Vad gäller utgivnings- och distributionsuppgifter skiljer KRS mellan produktion som
kreativ funktion, som registreras i upphovsavsnittet, och produktion som ren
tillverkningsfunktion, som registreras i utgivningsavsnittet.154 Där det är svårt att avgöra
var en viss produktionsenhet hör hemma, registreras det i utgivningsavsnittet.155 I FIAF
framgår det klart att utgivningsavsnittet är avsett endast för uppgifter om institutioner
med ren tillverkningsfunktion.156 Detta kan återkopplas till det komplexa
upphovsansvaret i filmmediet, och medan FIAF granskar filmmediet specifikt i reglerna
och därmed erkänner filmmediets varierande upphovsansvar i upphovskapitlet, är KRS
av mer allmän karaktär.
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En anledning till att vår uppsats ser ut som den gör är att vi under arbetets gång breddat
dess perspektiv. Från början hade vi tänkt göra en jämförelse mellan två regelsamlingar.
I detta fall skulle texterna, d.v.s. regelsamlingarna KRS och FIAF utgöra vår
huvudsakliga empiri. Men efter att ha tagit reda på mer fakta ville vi få en�bild av
verkligheten, praktiken också. Därför tyckte vi att kvalitativa intervjuer kunde vara en
fruktbar utgångspunkt för detta.

Med hjälp av tre kvalitativa intervjuer knyts litteraturstudierna ihop med verkligheten.
Struktureringen av intervjufrågorna styrdes av litteraturstudierna. Saker som vi läst har
lett till att vi ställt vissa frågor och det som sagts under intervjuerna har påverkat vad vi
tagit upp ur litteraturen. Men på det stora hela är de frågeställningar som vi tar upp
sådana som var vanligt förekommande i både litteraturen och intervjuerna.
För att komma åt filmkatalogisering i praktiken och för att undersöka om de problem
som tas upp i litteraturen är aktuella och om andra problem kan identifieras, har vi valt
att göra intervjuer med personer som har erfarenhet av filmkatalogisering. En annan
anledning till att vi valde intervjuer som materialinsamlingsmetod var för att undvika
subjektivitet, dvs. för att undvika att uppsatsen blir ensidig och helt beroende av våra
tolkningar av litteraturen. Med intervjuerna ville vi få en allsidigare belysning av
problemen. Vi är medvetna om att det inte existerar någon absolut objektivitet men vi
har försökt vara så objektiva som möjligt.

De personer vi intervjuade är från olika institutioner som katalogiserar filmer, nämligen
Svenska Filminstitutet (SFI), Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) och Bibliotekstjänst
AB (BTJ). Dessa personer valdes eftersom de representerar tre av de största
institutionerna inom området i Sverige. Dessa institutioner har olika syften, användare
och medier.

För förfrågan om intervju kontaktades personerna via telefon och elektronisk post då vi
också informerade dem om uppsatsens syfte och möjligheten till anonymitet. Eftersom
ämnet inte upplevdes som känsligt var det inte någon som insisterade på att vara
anonym. På grund av ekonomiska orsaker, tidsbrist och avstånd (Stockholm, Lund)
kunde vi inte utföra intervjuerna genom att träffa personerna i fråga. I stället fick de
själva välja huruvida de vill ställa upp på intervjun via telefon, elektronisk eller vanlig
post. En utfördes via telefon, med frågorna skickade i förväg, och två via elektronisk
post. Informanten som intervjuades via telefon hade även diskuterat frågorna med sina
kolleger. Att vi hade olika intervjumetoder och att informanterna har olika bakgrund
och ställning påverkar givetvis resultatet och jämförbarheten mellan de olika
intervjuerna. Men eftersom huvudsyftet med intervjuerna var att samla material ser vi
det bara som en fördel att informanterna är olika varandra.157 Båda intervjumetoderna
har, enligt våra funderingar och uppfattningar, sina för- och nackdelar.

En fördel med intervjun via elektronisk post är att man direkt får utskrifter av
intervjuerna, vilket i andra fall kan vara mycket tidskrävande. En nackdel är att det inte
blir någon diskussion, man kan inte direkt komma med följdfrågor, missförstånd kan
lättare uppkomma och den som svarar kan smita ifrån vissa frågor. Tidsbegränsning är
både en fördel och en nackdel med intervjun via elektronisk post. Fördelen är att den
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inte är tidsbegränsad och den intervjuade kan ta den tid han/hon behöver för att fundera
över och ta sig igenom frågorna, samt slippa känna stressen att svara direkt. Nackdelen
är att sådant kan dra ut på tiden och man vill inte verka tjatig och besvära honom/henne
mer än nödvändigt. Det kan även hända att man kommer på följdfrågor efter att man
skrivit ut intervjuerna. Därför är det viktigt, anser vi, att, oavsett vilken metod man
använder vid intervjuerna, kunna återkomma till den man intervjuat.

En nackdel med telefonintervjun var att vi inte kunde spela in den. Det kan vara svårt att
hinna prata och anteckna samtidigt. Vi använde oss av två telefoner så att den ena i
första hand kunde koncentrera sig på samtalet och den andra på att anteckna. En fördel
med telefonintervjun är att man direkt kan komma med följdfrågor, samt närmare
förklara vissa frågor som uppfattas som otydliga. En nackdel är att man inte har
personlig kontakt, och inte kan se ansiktsuttryck som kan vara till hjälp. Tystnaden kan
exempelvis upplevas som mer obehaglig per telefon. Svaren kan även bli kortare och
mindre utförliga. En annan nackdel kan vara tidsbegränsning. Det kan hända att man
inte hinner med alla frågor på den tid man i förväg bestämt och kommit överens om
med den intervjuade. Risken finns också att man kommer ifrån frågorna och börjar
samtala om andra, i och för sig viktiga saker, men som inte är�direkt knutna till det man
vill ta reda på. På grund av detta är det viktigt att ha frågorna i någon prioritetsordning.
Därför har vi, för att vara på den säkra sidan, delat in intervjufrågorna i olika block. För
att undvika risken att inte få svar på de viktigaste frågorna, bestämde vi i förväg att
block 2 och 4158 skulle prioriteras. Vi hade inga sådana problem utan fick svar på alla
våra frågor. Blockindelningen har i sin tur varit till hjälp vid presentationen av
intervjuerna. Varje intervju presenteras för sig och är uppbyggd i stort sett på samma
sätt som frågeblocken. Frågeblocken är delvis strukturerade efter uppsatsdispositionen.
De inleds med frågor av lite mer personlig karaktär, informanternas bakgrund,
erfarenhet och nuvarande arbetsuppgifter. Efteråt följer de mera uppsatsrelaterade
frågorna d.v.s. om katalogisering generellt, regelsystem, relationen mellan filmmediet
och andra medier, samt just filmmediet och dess särskilda problematik.

I detta kapitel redovisar vi hur dessa aktörer ser på regelsystem för filmkatalogisering
och vilka problem de kan identifiera vid katalogisering av filmer. Och som det redan har
sagts i kapitel 1.2. har vi inte som syfte att göra en generaliserande undersökning då den
baseras på uppfattningar av tre filmkatalogisatörer.

0�������

��	�����������������	� (SFI) grundades 1963. Det är det centrala filmorganet i Sverige,
vars verksamhet är reglerad i avtal mellan staten och film- och videobranschen,
Sveriges Television AB och TV 4 AB. Dess uppdrag är att:
•  ”stödja filmproduktion av värdefull svensk film,
•  främja spridning och visning av kvalitetsfilm,
•  bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse
•  ansvara för en internationell spridning av svensk filmkultur.”159

Svenska Filminstitutets avdelning ���	���	��F����
������ har det övergripande
ansvaret för information om institutets alla verksamheter. Avdelningen är indelad i fyra
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underavdelningar: ���
������7������
���7���������� och 2����	�������  Deras
uppgift är ”att bevara och restaurera den svenska filmen, bevara filmer och material av
film- och kulturhistoriskt värde, dokumentera filmen som konstart och nöjesindustri,
hålla filmhistorien levande genom löpande filmvisningar samt i övrigt göra samlingarna
så tillgängliga som möjligt”.160 Det är Cinematekets Filmarkiv som har till
huvuduppgift att bevara det svenska filmarvet åt eftervärlden och att ta hand om kopior
till internationella filmer som visas på biografernas ordinarie repertoar. Vanligtvis
deponeras de utländska filmer som visas i Sverige, efter depositionsavtal med filmernas
rättsinnehavare, i arkivet sedan distributionsrätten efter 2-3 år utgått.161
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Rolf Lindfors är chef på SFI:s Filmarkiv. Han har hållit på med filmkatalogisering i 32
år. Några år på 60-talet var han bibliotekarie på *&&��������%	��	
���������%��. Där
katalogiserade han böcker på amatörnivå. De största skillnaderna mellan katalogisering
av böcker och katalogisering av filmer är, enligt Rolf, att boken katalogiseras efter den
”edition” man har i handen och förhoppningsvis med försättsbladet kvar, medan det för
film gäller att hitta "originalets" uppgifter i första hand. Han säger att katalogisering
alltid görs för att man ska kunna hitta det man söker, men att det är viktigare att man i
en film kan hitta t.ex. en vaktavlösning på Stockholms slott, än en beskrivning av
samma sak i en roman. Rolf anser att alla medier knappast kan katalogiseras på samma
sätt och i samma utsträckning. Exempelvis kan ett videoband från en
övervakningskamera i ett varuhus, inte katalogiseras som en spelfilm med namn på alla
medverkande. Databaser med ständigt varierande innehåll är ett annat problem, eller
hemsidor på Internet, eller dataspel vars innehåll man själv påverkar. Stillbilder i form
av porträtt katalogiseras rimligtvis inte på samma sätt som röntgenbilder som
kontinuerligt tas av gasledningar.

På SFI:s Filmarkiv katalogiseras filmmediet på filmbas, och i sällsynta fall även vissa
typer av videoband. Användare är i första hand filmforskare, men andra kategorier ökar,
som t.ex. samhällsvetare, industrihistoriker, folklivsforskare m.fl. Detta har lett till att
de numera gör en noggrannare katalogisering av miljöer, händelser och platser, framför
allt när det gäller dokumentära tagningar.
Filmerna katalogiseras i Filmarkivets ����%������. Den innehåller fakta om ca 35.000
filmer. Där finns t.ex. hela ��	����������
���G���"6+, alla filmer som visats på svenska
biografer sedan 1978, m.m. Vissa uppgifter registreras i separata tabeller, t.ex.
personnamn med tillhörande uppgifter, bolagsnamn med tillhörande uppgifter, förlagor
till film (pjäser, romaner o.s.v.), musikstycken som inte är direkt skrivna för filmen,
grupper. När en film registreras är originaltiteln huvuduppslag och får ett id-nummer.
Till detta nummer kopplas sedan personer, bolag, grupper, musikstycken o.s.v.
Slutprodukten blir alltså en film med tämligen utförlig dokumentation när det gäller
personer både framför och bakom kameran, produktionsbolag, musik, visningar,
inspelningsplatser o.s.v. Alla uppgifter som de är säkra på tas med i katalogen.

Till skillnad från retroaktivt material, hinner de katalogisera allt nyinkommet material.
Det ligger fortfarande några tusen reklamfilmer okatalogiserade liksom andra hela
samlingar som t.ex. Husmorsfilmer från 1953-73. Dessa samlingar finns endast listade
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på papper och är inte sökbara i databasen. Vid urvalet av vad som ska katalogiseras,
prioriteras spelfilmer för biograf.
Den källa som används vid katalogiseringen är i första hand filmen själv som t.ex.
filmens bibliobas, men även information som finns på själva filmmaterialet, t.ex. koder
som talar om vilket år råfilmen framställts, vilken är värdefull information för riktigt
gamla filmer. Nationella filmografier är en annan värdefull källa. Numera använder de
också många olika databaser som finns på Internet.
Vad gäller genrer, bestäms inte sådana vid spelfilmer. De har definierat ett antal genrer,
men i praktiken används nästan bara dokumentärfilm och animerad film. Följande är
definierade: Animerad film (med underavdelningarna Collagefilm, Datoranimerad film,
Dockfilm, Siluettfilm, Tecknad film), Beställningsfilm, Biografisk film,
Dokumentärfilm, Experimentfilm, Fantasy film, Instruktionsfilm, Journalfilm,
Krigsfilm, Musikfilm, Pornografisk film, Reklamfilm, Science fiction, Skräckfilm,
Sportfilm, Turistfilm, Valfilm, Västernfilm.

Det som Rolf upplever som problematiskt vid filmkatalogisering är fragment eller
ofullständiga filmer där t.ex. förtext saknas, eller där originalförtexten på t.ex. en fransk
kortfilm bytts ut mot en svensk. Den internationella litteraturen är mycket ofullständig
när det gäller kortfilm och, som det redan har sagts, strävar de efter att alltid
katalogisera med filmens originaltitel som huvuduppslag, alltså filmens titel vid premiär
dvs. första visning i ursprungslandet. Som ursprungsland för internationella
samproduktioner väljs det land som ekonomiskt och konstnärligt dominerar
produktionen. I fall där originaltitel inte kan beläggas, katalogiseras filmen som
”Oidentifierad” plus svensk titel eller en kort beskrivning av innehållet. Ofullständigt
material behandlas genom att en katalogpost för filmen i sin helhet upprättas. Det
material som finns av denna film katalogiseras i detalj. Eftersom så mycket av världens
filmproduktion, speciellt från stumfilmstiden, gått förlorad är det viktigt att försöka
identifiera varje fragment som kan återfinnas, anser Rolf. De samarbetar med andra
filmarkiv, och framför allt medlemmar av FIAF. Ett internationellt samarbete pågår
ständigt för att från olika arkiv hitta fragment från en viss film för att i slutänden få fram
en så fullständig kopia som möjligt som underlag för restaurering. Detta förutsätter att
man kunnat identifiera filmen med dess originaltitel. Om man överför detta till
böckernas värld skulle det betyda att man, om man hittar sidorna 57-82 av en bok på
svenska från 20-talet måste försöka fastställa vilken bok det är och vad den heter på
originalspråket, menar Rolf.

På SFI:s Filmarkiv använder de ingen "skriven" regelbok vid katalogiseringen, utan
blandar olika regelsystem och skapar egna regler där beskrivningsnivån är hög. Detta
gör, enligt Rolf, att posterna oftast blir begripligare för användarna. Men han tillägger
att det säkert finns både för- och nackdelar med detta.
Alla deras regler är egentligen "egna", även om en stor del kan hänföras till KRS eller
ISBD(NBM). Rolf anser att allmänna regler, som t.ex. KRS, som utgår från det tryckta
mediet inte är passande för filmmediet. Detta därför att bilderna i en film utgår från ett
original som dock i viss mån kan manipuleras genom censur, kortning, redigering,
dubbning, textning, o.s.v., men härstammar dock från ett definierat original. Det finns
möjligen fördelar med att använda samma regler för allt material, anser Rolf. Men i så
fall ”skulle det vara en fördel om det fanns en ISBD för film, och böcker
katalogiserades enligt en International Standard Bibliographic Description for Non-Film
Materials, i stället för som nu, tvärt om”, tycker Rolf. Han anser att filmer och annat
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audiovisuellt och icke-tryckt material behandlas som ”andra klassens medborgare” i
bibliotekssammanhang och att beviset finns i ISBD(NBM).
På SFI:s Filmarkiv är de ganska nöjda med sina regler eftersom de själva bestämmer.
”Regler som täcker allt lär inte finnas”, anser Rolf, och ”problem kommer alltid att dyka
upp”.

0�$��� :�

����	����-�%6��������%�
��� (SLBA), tidigare �
���	���
��-�%��������% (ALB), är Sveriges
nationalarkiv för inspelat ljud och rörliga bilder och har funnits sedan 1979.162 Dess mål
är att på sikt samla, bevara och tillhandahålla hela den svenska produktionen av inspelat
ljud och rörliga bilder. Samlingarna består i huvudsak av inspelningar av radio- och TV-
program (de senare lagrade på video), filmer och videor, grammofon- och CD-skivor
och multimedia. Enligt lagen om pliktleverans av ljud- och bildupptagningar ska
pliktexemplar levereras till myndigheten. Med undantag för de �
�����������
 som är
gratis tillgängliga för allmänheten genom avtal med upphovsrättshavarna, är arkivets
samlingar endast tillgängliga för forskning.
Arkivets kataloger är datoriserade sedan 1987. Vissa av databaserna finns tillgängliga
på Internet, medan mycket av det äldre materialet måste sökas i kortkataloger, på
mikrofiche eller i pärmar och böcker.163 En av databaserna som finns tillgängliga på
Internet är databasen ��.$HG�2/<����	�������6�����videoförteckning). Den innehåller
poster över filmer och videogram som lämnats till SLBA och som till större delen
offentliggjorts i Sverige sedan 1987. Det rör sig om både svenska och utländska filmer,
som t.ex.: spelfilmer, dokumentärfilmer, animerade filmer, musik- och sportvideor,
reklam-, undervisnings- och informationsvideor, dock inte filmer som enbart sänts i
televisionen och inte heller pornografiska filmer.164
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Mona Eklund har jobbat deltid som filmkatalogisatör på SLBA i ca 10 år. En skillnad i
bibliografisk bemärkelse mellan film och tryckt material, som Mona har identifierat, är i
det att en film ofta har flera olika titlar. En film kan t.ex. ha en originaltitel, en svensk
titel som även kan vara på engelska men som skiljer sig från den engelska originaltiteln,
och en biograftitel.�I sådana fall väljer de på SLBA i första hand titel som finns i filmen.
Huvudtitel är ”den titel som är på samma språk som huvuddelen av objektets talade
eller sjungna innehåll”. Oftast blir ju originaltiteln huvudtitel, men inte alltid. När det
gäller t.ex. animerade filmer dubbade till svenska blir den svenska titeln huvudtitel.”
Vid internationella samproduktioner är originaltitel den titel som är på samma språk
som filmen.�Huvuduppslag är alltid den i Sverige mest kända titeln, alltså filmens
svenska titel.
En annan skillnad mellan film och tryckt material är, enligt Mona, att det ofta är svårt
att fastställa produktionsbolag eftersom dessa kan ha olika uppgifter och flera bolag kan
vara nämnda. Det kan finnas en lång uppräkning av filmbolag på filmen. Distributionsår
som motsvarar tryckår när det gäller böcker är också svårt att fastställa. Och på SLBA
tar de upp distributören och inte utgivaren, som man gör med böcker. Även
språkanmärkningar är vanliga när det gäller filmer.
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En skillnad i bibliografisk bemärkelse mellan film och övriga audiovisuella och icke-
tryckta medier är, enligt Mona, att det när det gäller t.ex. fonogram är lättare att
fastställa vissa uppgifter som t.ex. produktionsbolag, skivmärke och fonogramnummer.

På SLBA:s filmkatalog�katalogiseras videofilmer och biograffilmer som visas i Sverige.
Biograffilmerna överförs till S-VHS och Digital Betacam165 och lämnas sedan tillbaka
till filmbolagen. Materialet som katalogiseras består till största delen av pliktexemplar
enligt lagen om pliktleverans av ljud- och bildupptagningar. Förvärv katalogiseras i mån
av tid, som enligt Mona inte har funnits på sistone. Televisionsprogram t.ex. är helt
okatalogiserade. De bestämmer själva vad de väljer att katalogisera och inte
katalogisera, men beslut om ändringar i urvalet tas av myndighetens ledningsgrupp.
Pornografi, dubbletter, hyr- och köpvideor katalogiseras på miniminivå. De är alltså
sökbara på titel och regissör. Pornografi är sökbart på genreklassningen pornografi.
Dessa poster finns inte på Internet utan endast i deras interna databas.

SLBA:s användare är av upphovsrättsliga skäl främst forskare. På filmkatalogen tänker
de i första hand på filmforskare. För att uppfylla deras behov försöker katalogisatörerna
på SLBA tänka sig hur de tänker�och diskuterar vilka uppgifter som borde tas med och
om användarna har någon glädje av dem. Förr noterade de t.ex. om en färgfilm hade en
svartvit inledning, men eftersom de inte tror att denna uppgift är till nytta för någon görs
detta inte längre. För närvarande har SLBA ett stort ”Kataloganalysprojekt” på gång där
de undersöker om de kanske borde prioritera annorlunda och om de katalogiserar rätt
saker. Ingenting är bestämt än, men Mona tycker att de kanske borde katalogisera mer
televisionsprogram.

Kortfilmer från biografen t.ex. upplevs som problematiska eftersom det finns väldigt få
uppgifter på filmen och medföljande information för det mesta saknas. Aktuella
problem brukar de diskutera på ett möte som äger rum en gång i veckan. För att
fastställa vissa uppgifter ringer de ibland till distributörerna och använder
referensmaterial som t.ex.: Internet Movie Database, CD-rom från FIAF (���	
��������
�����
����	��26
���7 tidskriften ������F�����%, amerikanska film- och videoguider.
Förut använde de SFI:s Filmfaktablad som slutade 1999. De samarbetar även med BTJ i
Lund.

Vid katalogiseringen tittar de på alla filmer och den källa som används i första hand är
bibliobasen. Även etikett och omslag räknas som primärkälla och uppgifter hämtade
därifrån klamras inte. Sekundärkällor är inte alltid pålitliga, säger Mona. Uppgifter som
de hämtar från t.ex. följesedlar från deras förvärvsavdelning och annat medföljande
material klamras. Uppgifter på t.ex. omslaget är även ofta felaktiga.
Vad gäller ofullständigt material och klipp har de för det mesta inga uppgifter om
sådant. De får in censurklipp från biografbyrån till myndigheten och de noteras i posten
för biograffilmen i ett fält som heter ”CENS”. De skriver klippens accessionsnummer i
”CENS-fältet”. När det gäller videofilmer vet de ytterst sällan om de är klippta. De
anger aldrig originallängden utan bara den aktuella längden på videon. I
upplageavsnittet kan de ha uttryck som ��
��
��%��	
���� eller �	��%	
�%��	
���� och
liknande.�Censurklipp registrerar de i anmärkningsavsnittet enligt 1 101 �*&&��������
�������
����������
���i KRS (fältet CENS) och i upplageavsnittet kan de ha uttryck som
2�
	���
I����� och <���&&���	
����. De tar enbart upp sådant som gäller filmen som
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helhet. Ofta står det ingenting om olika versioner på själva filmen och detta leder till att
de ofta missar det.
Alla manifestationer har egna katalogposter. Samma version i olika manifestationer som
t.ex.: videokassett, DVD, nyutgiven video, får även de egna katalogposter. Samma
filmer förekommer många gånger i olika format. Astrid Lindgrens filmer ges t.ex. hela
tiden ut på nytt.�Det är bara rena dubbletter och hyr- och köpvideo som inte får nya
katalogposter. (Dessa katalogiseras, som det ovan framgår, endast i en intern databas.)
Mona anser att�behandlingen av manifestationer borde ändras så att man slipper upprepa
allt, och att det räcker med att bara ta upp förändringar. Deras datasystem tillåter
nämligen inte att man länkar samman poster. För tillfället använder de ett eget format,
men funderar på att byta till ett annat.

Som det redan ovan framgår använder de på SLBA KRS vid katalogiseringen. Eftersom
den uppfattas som kortfattad används egna tillämpningar också. En blandning av KRS
och egna tillämpningar följs strikt och därför är skillnaderna i utformningen av posterna
inte så stora. Om de behöver tips använder de ibland även AACR2 och FIAF som
referensmaterial. För musikvideo har de egna regler. De planerar att börja använda ��	
��������������������	�. (Deras chef, Olle Johansson, är inblandad i skapandet av dessa
regler som används främst i ljudarkiv.)

Materialet beskrivs i tre olika katalogiseringsnivåer: �����#�%������������	
���7
���������	
����&=��	�������=�och ���������	
����&=����������=  Fullständig
katalogisering tillämpas på svenska produktioner. Katalogposten består då av en
bibliografisk beskrivning, ett utförligt anmärkningsavsnitt och klassifikation. Detta
innebär bl.a. att uppgifter om titel, regi, manus, producent, fotograf och medverkande
registreras. Katalogisering på mellannivå tillämpas på utländska produktioner.
Katalogposten består i detta fall av en bibliografisk beskrivning, ett anmärkningsavsnitt
och klassifikation. Och detta innebär bl.a. att uppgifter om titel, regi och medverkande
registreras. Katalogisering på miniminivå tillämpas på nyinkomna produktioner, äldre
förvärvade filmer och visst annat material. Klassifikation tillämpas inte här. För övrigt
sker klassifikationen antingen efter ���������������3��	���
���	������������	�����06
�3��	�	�� eller efter en genrelista. Det går också att söka filmer på art eller form och då
är följande begrepp sökbara: kortfilm, stumfilm och reklam.166 Vid bestämning av
genrer använder de egna termer. Dessa är bl.a.: thriller, action, drama, komedi, skräck,
etc.

När det gäller filmmediet och reglerna i KRS anser Mona att det i det stora hela
fungerar bra. Kapitel 1 och 7 i KRS kompletteras med egna tillämpningar för att
uppfylla filmmediets specifika behov. Enligt Mona är KRS inte tillräckligt utförlig. Hon
exemplifierar här med att KRS ingenting nämner om utländska animerade filmer som är
dubbade till svenska, och ingenting om vilka svenskar som ska tas med i beskrivningen.
Det står inte heller någonting om DVD i KRS. Eftersom det är ett nytt medium stöter de
ofta på nya fall. När det gäller bonusinslag i DVD t.ex. är det problematiskt att veta hur
och var man ska skriva dessa uppgifter, berättar Mona. Egna tillämpningar gör att de
hela tiden utvecklar reglerna och inför ändringar. För det mesta har de kvar de gamla
katalogposterna oförändrade och det medför att det kan vara stora skillnader mellan
gamla och nya katalogposter. En fördel med egna tillämpningar är att katalogiseringen
löper bra och att reglerna är anpassade till de egna medierna. En fördel med att använda
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samma regler för allt material är att katalogen blir enhetlig och lätt att söka i. Men det
idealiska vore, säger Mona, om alla i hela världen använde samma regler, men som det
är nu är det olika från bibliotek till bibliotek och från arkiv till arkiv.

0�#��:&2

0������	���-#�����0 (BTJ) har funnits i över sextio år och har rötterna i böckernas och
bibliotekens värld. BTJ ägs av Svensk Biblioteksförening och KF Media. BTJ:s
affärsidé bygger på utveckling, förädling och förmedling av informationstjänster och
mediaprodukter till bl.a. bibliotek, bokhandel, förlag och företag. 167 BURK är BTJ:s
bibliografiska databas och omfattar: böcker, grammofonskivor, CD-skivor, talböcker,
videokassetter, musiktryck, diabilder, kartor, språkkurser, m.m. Dess huvudprinciper är:
att den ska vara en enhetlig katalog, dvs. en post ska se likadan ut oavsett när den
skapades; den ska innehålla den information som biblioteken behöver. BURK-
avdelningen har utvecklat olika tjänster och hjälpmedel som stöd för biblioteken.
Grunden för bibliografisk service består i att bibliografiska poster ur BURK överförs till
den lokala katalogen.168

Vad gäller film strävar BTJ efter att presentera och erbjuda i princip allt vad
distributörerna på marknaden erbjuder av kvalitativ film på video. Varje år presenteras
spelfilmer med redaktionella kommentarer i häftet 0���	
�F��G6�	%��7 en inköpslista
som skickas ut till bibliotek.169
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Bengt Erlandsson arbetar på BTJ med katalogisering av filmer, musiktryck och
multimedier. Han har hållit på med filmkatalogisering i ca 10 år. Tidigare har han
katalogiserat böcker/titelblad och kartografiskt material. Han anser att den största
skillnaden mellan katalogisering av dessa är att filmkatalogisering tar längre tid. En
annan skillnad i bibliografisk bemärkelse mellan film och tryckt material är, enligt
Bengt, ”huvuduppslagsproblematiken”. Vid katalogisering av film gör man normalt
huvuduppslag på titel, eftersom det ofta är flera upphovsmän med olika funktion
inblandade, menar han. Uniform titel används vid t.ex. en teckenspråksvideo eller annan
video där innehållet består av en text som även som tryckt material skulle ha fått en
uniform titel. Huvuduppslag på person görs endast undantagsvis, om en ensamfilmare
har gjort allt själv.
Den fysiska beskrivningen är också annorlunda. Sådan beskrivning exemplifierar Bengt
med uppgifter om tid, VHS m.m. När det gäller skillnader i bibliografisk bemärkelse
mellan film och övrigt audiovisuellt och icke-tryckt material är skillnaden i
”huvuduppslagsresonemang” tydlig, tycker Bengt. Här exemplifierar han med en CD-
Audio med verk av Mozart som får Mozart som huvuduppslag, medan en
konsertupptagning på video får titel som huvuduppslag. Han berättar att även Library of
Congress, OCLC och SLBA följer denna praxis och tillägger att om man vid
hylluppställning har tänkt sig att ställa alla videokonserter av samma kompositör
bredvid varandra kan man få problem.
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Oavsett medium är syftet med katalogisering, enligt Bengt, alltid det samma, nämligen
att göra materialet sökbart på så många sätt som möjligt. Sedan kan ambitionsnivån
variera beroende på katalogiserande institution, ekonomi m.m.
Han anser att alla medier kan katalogiseras på i stort sett samma sätt, men kanske inte i
samma utsträckning. Han menar att olika medier medför skillnader i vad som kan
beskrivas eller vad som är intressant att beskriva. Men om man bortser från
mediespecifika uppgifter och fysisk beskrivning som t.ex. skala (kartografiskt material),
tid (video) eller sidor (böcker) så finns det mycket som är gemensamt som t.ex.
klassifikation, uppslagsmetodik, utgivning, m.m. Enligt Bengt framgår detta i de
gemensamma rubrikerna till varje avsnitt inom de olika medietyperna och kapitel 1 i
KRS. Vad beträffar utsträckning menar han att det beror på många olika faktorer, som
t.ex. syfte, ekonomi, etc. Den varierande tidsåtgången kan begränsa möjligheten
härvidlag. Här spelar skillnader mellan de katalogiserande institutionerna en stor roll,
menar Bengt. Han exemplifierar här med att medan BTJ gör ett urval av video som man
katalogiserar och erbjuder biblioteken (biblioteken kan också skicka in och få unikt
material katalogiserat), katalogiserar SLBA pliktleveranser.

På BTJ katalogiseras i princip allt som täcks in av reglerna i KRS. När det gäller film
handlar det framför allt om videokassetter (VHS) och DVD. BTJ:s avnämare är svenska
bibliotek, företrädesvis folkbibliotek, skolbibliotek och sjukhusbibliotek. Detta medför
att det blir en ganska stor bredd på typ av film som katalogiseras. Bengt anser att KRS
fungerar bra i detta sammanhang. BTJ för kontinuerligt en dialog med biblioteken så att
tillämpningar och praxis följer deras behov samtidigt som reglerna i stor utsträckning
tillämpas internationellt vilket gör att tillämpningarna inte bör avvika för mycket
gentemot grundprinciperna eftersom vinsten med internationella regelsystem i så fall
går förlorad, menar Bengt.

Eftersom tidsaspekten ingår i BTJ:s avtal med kunderna hinner de katalogisera allt. I
fall där vissa projekt tar längre tid planerar de därefter tillsammans, utifrån de resurser
de har.
Källor som används vid katalogiseringen är i första hand primärkällor, dvs.
prioritetsordningen är bibliobasen, kassetten/skivan, omslaget/förpackningen.
Undantagsvis, då de uppgifter som behövs för katalogiseringen inte finns här, används
sekundärkällor som: 0*��6���7��.0�7�<�.�7����	
���������$���	�2������	, diverse
filminstitutioners/filmbolags hemsidor på Internet, diverse filmkataloger/filmlexikon,
����=
����	�, G�%	�����������	�, filmtermlexikon (?�����
3���������
�&�����	
��),
samt KRS och SAB-systemet som katalogiseringshjälpmedel.

Vad gäller genrer, bestäms de endast vid spelfilmer. Då utgår de från den genre som
videobolaget redovisat på omslaget/förpackningen, samt kompletterar vid behov. De
termer som används är samma som SLBA använder (se 5.2.1.). Bengt anser att
genreindelningen borde utvecklas därför att t.ex. alltför mycket drunknar under 2
���,
all barnfilm hamnar under �����-	���, m.m. Överhuvudtaget är de genrebeteckningar
som används ett väldigt grovt instrument för att komma åt t.ex. vissa ämnen behandlade
i spelfilm, menar han. Men å andra sidan, säger han, verkar det vara ungefär samma
genrer som marknaden (videouthyrarna) använder.

BTJ katalogiserar normalt inte ofullständigt material. Uppgifter om censur redovisas
inte heller. Men i fall någon film som ett bibliotek har skickat in för katalogisering
skulle vara skadad eller ofullständig på något sätt, kontaktas biblioteket i fråga som tar
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ställning till om det fortfarande vill få filmen katalogiserad. Om så är fallet katalogiseras
filmen med de uppgifter man har och i en anmärkning kan man beskriva på vilket sätt
filmen är ofullständig.

Olika manifestationer av samma verk får olika/flera katalogposter. Tveksamma fall kan
finnas, säger Bengt, som t.ex. om bara omslagsbilden är ny, eller om skillnaden endast
består av ett nytt videonummer. I sådana fall läggs uppgifter på det på befintlig post.

Någonting som Bengt upplever som problematiskt vid filmkatalogisering är att man inte
har samma överskådlighet som vid t.ex. bokkatalogisering, där man kan bläddra relativt
snabbt och få en bild av materialet. Det kan t.ex. ta lång tid att klassificera om
omslagsinformationen är bristfällig, menar han. I det fallet måste man titta igenom en
stor del av filmen. Och detta gäller framför allt faktafilm.
Den rörliga typografin kan också ställa till problem. Bengt menar att ”det kan vara svårt
att se vad som tillhör titel och undertitel då texten blinkar, kommer och går, eller på
annat sätt beter sig lite underligt”.
Oklarheter om vad som är att betrakta som utgivande förlag kan också vara svårt.
Skillnaden mellan de som stått för den tekniska produktionen och de som är att betrakta
som utgivare är ofta svår att genomskåda.
De problem som uppstår brukar de lösa genom att prata med kollegor, slå i KRS och
egna tillämpningar, titta i andra filmdatabaser som t.ex. SLBA som de samarbetar med,
Internet Movie Database, OCLC etc., jämföra hur man löst liknande problem inom
andra medier, fundera över liknande problem man haft och söka i BURK, kontakta
utgivare, etc.

På BTJ använder de, som det redan ovan framgår, KRS vid katalogiseringen, men slipar
till användningen av den med egna tillämpningar vid filmkatalogiseringen. Egna
tillämpningar gör att den beskrivningsnivå som tillämpas ligger någonstans mellan nivå
2 och 3. Bengt anser att det inte är säkert att andra katalogiserande institutioner skulle
göra annorlunda. Enligt honom behöver tillämpningarna inte strida mot grundtanken i
KRS, utan är mer att se som preciseringar vid oklarheter eller tolkningsfrågor, men inte
p.g.a. att det saknas något i KRS. Han menar att man i KRS ”får fingervisningar som
pekar i en viss riktning och för att nya medarbetare (eller man själv) inte ska behöva
göra om samma undersökningar bestämmer man sig för ett förhållningssätt som man
formulerar och tillämpar”. Detta medför, enligt Bengt, att databasen blir mera
konsekvent upplagd och lättare att hitta i. Och eftersom de strikt följer KRS och inte
blandar olika regelsystem blir också katalogposterna enhetligare och så länge AACR2,
som KRS bygger på, är det dominerande regelsystemet kan han bara se fördelar med
detta.

Bengt anser att KRS passar bra för filmmediet. Som ett argument till detta anger han att
KRS/AACR2 har utvecklats till att innefatta flera medier, däribland Kapitel 7, ����	

������%	��&&��������
. Även det allmänna kapitlet i regelsystemet har en nyttofunktion
i söksituationer menar han. Bengt anser att det kan vara en fördel i olika samkataloger
att den bibliografiska informationen återges likartat oavsett medietyp. Han tillägger att
en renodlad filmdatabas förmodligen skulle ställa andra krav och huruvida KRS räcker
till i de sammanhangen anser han sig inte vara rätt man att svara på. Ändå tror han att
BTJ:s krav och ambitioner trots allt är ganska jämförbara med t.ex. SLBA:s.
Att filmer och annat audiovisuellt- och icke-tryckt material skulle behandlas som ”andra
klassens medborgare” i bibliotekssammanhang, har Bengt ingen erfarenhet av. Han
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säger att ”Möjligen tänker och talar man i första hand oftare om böcker i
bibliotekssammanhang av historiska skäl och glömmer bort att nya medier har
tillkommit med tiden, men att någon på allvar skulle betrakta vissa
media/informationsbärare som mindre värda än andra idag tror jag inte på.” Han anser
att KRS omöjligen kan täcka in alla tänkbara problem och menar att de ”kanske hade
blivit för tunglästa” om de varit utförligare. Egna tillämpningar är enligt Bengt ett
måste. ”Man kan inte förutse alla problem och reglera detaljer i en regeltext”, anser han.

0�-����>>�
����
�
�

Eftersom dessa institutioner, SFI, SLBA och BTJ har olika syften, användare och
medier, har de olika informanterna olika syn på saker och ting. BTJ är mer av en
distributör som tillhandahåller olika medier och katalogposter, och arbetar mer
gentemot bibliotek. De andra två riktar sig främst till enskilda låntagare och forskare.
De har som syfte att bevara rörliga bilder och i SLBA:s fall även ljudupptagningar.
SLBA:s urval av material påverkas av pliktleveransen och SFI:s verksamhet regleras
delvis av staten. Detta leder till att de på SFI och SLBA vid katalogiseringen måste
prioritera detta slags material och att de har en del annat material okatalogiserat. BTJ
och SLBA har de rörliga bilderna på video och DVD och SFI på filmbas. SFI har behov
av att katalogisera sina filmer utförligare eftersom deras material är ömtåligt och
svåröverskådligt. Problem som de olika informanterna har identifierat, beroende på
vilka typer av filmmaterial som de handskas med, och som samtidigt skiljer
filmkatalogisering från bokkatalogisering är: kortfilmer, fragment eller ofullständiga
filmer, manifestationer, ”huvuduppslagsresonemang”, titelproblematiken, produktions-
och distributionsuppgifter, den fysiska beskrivningen, bristen på överskådlighet och
åtkomst vilket leder till att filmkatalogisering tar längre tid än bokkatalogisering, samt
att man vid bibliotekskatalogisering utgår från den ”edition” man har i handen, medan
man i filmarkiv utgår från ett "original". Allmänna regler, som t.ex. KRS, som utgår
från det tryckta mediet, anses passande i bibliotekssammanhang, men inte i filmarkiv.
Alla tre institutioner kompletterar reglerna med egna tillämpningar.
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I analysen har vi försökt ta fram alla utsagor som rör det vår undersökning söker svar
på, och försökt belysa informanternas verklighet, d.v.s. deras syn på
filmkatalogiseringsprocessen och dess särdrag. Med hjälp av i första hand
intervjumaterialet har vi försökt besvara våra frågeställningar. Samtidigt har vi försökt
hålla kontakt med litteraturstudierna och teoretiska grundvalar när det gäller
informanternas syn på saker och ting.

Även om Cutter talar specifikt om böcker och litteratur, och även om hans
katalogiseringsrekommendationer har ”några” år på nacken, är de, som vi ser det,
fortfarande relevanta i den mening att de ger en fruktbar utgångspunkt som är tillämpbar
även på andra medier. I grund och botten gäller det alltid att tillgodose användarnas
behov genom att göra dokument sökbara på så många sätt som möjligt; att möjliggöra
för dem att hitta, identifiera, välja och få tag på dokument. Tillgodoseendet kan vara
problematiskt beroende på olika mediers olika karakteristika samt de regler utifrån vilka
de katalogiseras. Vilka speciella karakteristika av de olika medierna som lyfts fram
beror i hög grad på den katalogiserande institutionens intressen, vilket i sin tur kan
relateras till användarnas intressen. Redan i terminologiavsnittet antyds det att det pågår
en ”strid” mellan olika medier. Nonbooks t.ex. uppfattas av vissa som en nedsättande
term. Även när det gäller lagstadgade depositioner ser det olika ut för de olika medierna.
Nowell-Smith skriver att de flesta länder har en lagstadgad deposition för böcker och
andra tryckta medier, medan det för filmmediet är mycket få europeiska länder som
driver något likvärdigt system.170 Utifrån litteraturstudierna och utifrån de olika
informanternas uttalanden har vi märkt en tendens där de som handskas i huvudsak med
icke-tryckta anser att dessa behandlas som ”andra klassens medborgare” i förhållande
till tryckta medier. Som ett bevis för detta har bl.a. ISBD(NBM) anförts. Å andra sidan
försvarar sig de som i huvudsak handskas med tryckta medier med att man möjligen av
historiska skäl lyfter fram tryckta medier. Det förekommer lite extremare fall också;
exempelvis Lubetzkys uppfattning att film är ett medium för produktion av upplagor av
textverk. Det är väl både historiska skäl och möjligtvis okunskap, oförståelse för de
olika medierna som leder till att ibland vissa får högre ”status” än andra, att t.ex. det
skrivna ordet ”klassas” över de visuella spektaklen. Som Yee säger är det ett faktum att
filmer ofta har starka historiska band till textverk. Men relationen handlar snarare om
besläktade verk, än om upplaga. Och det finns filmer som används bara som
inspelningsmekanism för framförande av verk som i huvudsak är text- eller
musikbaserade. Men för det mesta krävs det bearbetning för att kunna skapa ett
fotografiskt verk från blott text. Och så fort filmkonst tillämpas används filmen inte
längre som blott en inspelningsmekanism.

Bortsett från ”statusstrider” mellan de olika medierna, finns det annat som skiljer dem
åt. Filmmediet utmärks av bl.a. rörlighet och dynamik, medan tryckta medier är erkänt
statiska. Och medan en tryckt bok är direkt åtkomlig och blädderbar, saknar filmmediet
direkt åtkomst och överskådlighet. Till skillnad från tryckta medier är hos filmmediet
lagring och visning åtskilda. Det krävs särskilda verktyg för att tillgodogöra sig
innehållet i ett filmverk, medan lagring och visning sammanfaller i ett enda medium i
den tryckta världen. Tryckta medier använder skriven eller tryckt text för att lagra
information. Icke-tryckta medier använder många slags bärare för att lagra auditiv eller

                                                
170 Nowell-Smith, 1995.
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visuell information, eller en kombination av båda, som exempelvis filmmediet. Och
även själva filmmediet kan finnas lagrat på olika bärare. Dessa kan vara: videokassett,
DVD, film (8 mm, 16 mm, 35 mm). Och alla dessa olika bärare kräver olika
uppspelningsapparaturer. Men när man väl har den rätta uppspelningsapparaturen är
vissa filmbärare, som t.ex. video och DVD tacksamma föremål för undersökning.
Liksom man kan bläddra igenom boken och studera den grundligt, kan man spola fram
och tillbaka filmen, frysa den, och undersöka grundligt det audiovisuella verket. Även
produktionsvillkoren ser olikartade ut för de olika medierna. Medan exempelvis boken
oftast är ett enmansverk, är filmen ett kollektivt verk. Alla sådana egenheter relateras till
hur medierna fungerar och vad som utmärker det ena mediet från andra. Följaktligen får
dessa återspeglingar på katalogiseringspraxis och vad som är möjligt att beskriva.

Katalogiseringspraxis ser också olikartade ut för olika institutioner beroende på deras
respektive roll och på vilka medietyper som de handskas med. De olika institutionerna
som vi har undersökt skiljer sig i den mening att de har olika syften, användare och
medier. BTJ är mer av distributör som tillhandahåller olika medier och katalogposter,
och arbetar mer gentemot bibliotek. SFI och SLBA är arkivverksamheter som bevarar
bl.a. rörliga bilder och riktar sig till enskilda låntagare, forskare, fjärrlån. SLBA:s
verksamhet drivs av pliktleveransen och SFI:s regleras delvis av staten. Medan BTJ och
SLBA har de rörliga bilderna på video och DVD, har SFI dem på filmbas. Alla
skillnader mellan dessa tre institutioner reflekteras i deras olika katalogiseringspraxis.
Utifrån intervjuer med de olika informanterna och utifrån litteraturstudierna har vi
uppfattat det som att BTJ och SLBA i stort sett sysslar med bibliotekskatalogisering,
och SFI med arkivalisk katalogisering. Vi säger i stort sett eftersom SLBA:s
katalogisering ligger någonstans mittemellan biblioteks- och arkivalisk katalogisering.
Vår uppfattning baseras främst på regelsamlingarna de använder och sättet på vilket
dessa tillämpas på filmmediet. BTJ och SLBA kompletterar KRS med egna
tillämpningar. I själva KRS står det att de i första hand är till för allmänna bibliotek,
men kan användas som utgångspunkt av specialbibliotek och arkiv. På SFI skapar de
egna regler genom blandning av olika regelsystem. Dessa påminner starkt om FIAF:s
regler. Förklaring till detta är kanske att Rolf Lindfors var inblandad i skapandet av
dem. Och en annan är att SFI:s filmarkiv samarbetar med FIAF:s filmarkiv. Egna
tillämpningar ses som en fördel då de anpassas efter egna medier och syften. I
inledningen till KRS uttrycks det att en katalogiserande institution förutsätts ta ställning
till en rad alternativ och dokumentera dem. Detta återspeglas i hela regelsamlingen med
återkommande uttryck som ”om så önskas”, ”valfritt”, ”efter den katalogiserande
institutionens behov” och liknande. Både FIAF:s regler och KRS blir då mer som
fingervisningar som pekar i en viss riktning. Båda regelsamlingarna ger obligatoriska
och valfria beskrivningselement, och därmed framhåller olika institutioners behov. Det
är upp till den katalogiserande institutionens intressen att bestämma
fullständighetsgraden och preciseringen av regeltexterna. FIAF:s regler och KRS skiljer
sig i den mening att FIAF:s regler behandlar enbart och specifikt filmmediet, medan
KRS tar upp alla medier som brukar finnas i bibliotek i var sitt kapitel. Dessutom
kompletteras beskrivningen av dessa med ett för alla gemensamt, allmänt kapitel. Och
medan FIAF:s regler tar hänsyn till filmmediets utmärkande drag vid varje
beskrivningselement, fördelas beskrivningen i KRS på olika beskrivningselement och
anmärkningsavsnitt. I stort sett framstår olika regelsystem som grundval utifrån vilka
man, med hänsyn till olika slags kataloger och användare, anpassar egna tolkningar och
preciseringar. Här blir Cutter återigen relevant med sin uppfattning om att
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katalogisering är en konst och inte en vetenskap. Och detta i den mening att
regelsamlingar måste kompletteras med gott omdöme och tolkning.

Ett annat skäl till vår tolkning är att man på BTJ och SLBA katalogiserar efter
exemplaret man har i handen, medan man på SFI utgår från ett original även om det inte
finns i arkivet. Detta är en av största skillnader mellan biblioteks- och arkivalisk
katalogisering, och mellan KRS och FIAF:s regler. En annan skillnad vilken hänger
samman med institutionernas olika filmbärare är att filmarkiv, i det här fallet SFI, kan
ha ett stort antal fysiskt separata objekt som alla är delar av en enda film. Dessa separata
objekt kan vara t.ex. bild, musik, ljudeffekter. Det kan även hända att filmen är
ofullständig, att det saknas vissa delar. Oavsett det beskrivs alla filmens delar och
relateras till varandra i en katalogpost med en anmärkning om fullständighetsgrad. I
bibliotek å andra sidan brukar man i en katalogpost beskriva fullständiga dokument,
som vanligen producerats separat, upplaga efter upplaga. I bibliotekssammanhang
brukar man inte katalogisera ofullständigt material och därmed inte heller redovisa
uppgifter om sådant. Uppgifter om censur eller klipp brukar inte heller redovisas. I det
här avseendet skiljer sig SLBA från bibliotekskatalogisering då de brukar registrera
censur- och andra klipp. Nowell-Smith anser att det i filmarkiv är absolut nödvändigt att
ha tillgång till information som censurförteckningar. Ett skäl till detta är att filmer som
hamnar på arkiven gör ofta det i slutet av sina kommersiella liv, och då brukar det vara i
versioner som är betydligt sämre än ursprungsskicket. Då man i filmarkiv utgår ifrån
originalet, kan censurförteckningar vara det enda stället där man kan hitta användbar
information om t.ex. filmens längd vid tiden den publicerades för biopubliken.171 För
filmforskare, -kritiker, -historiker, är det viktigt att kunna se om det saknas scener. Det
är också bl.a. sådana orsaker som påverkar det intellektuella och konstnärliga innehållet
och spelar stor roll när man ska avgöra om en ny version, som kräver en ny katalogpost,
föreligger. Andra orsaker kan vara skador, olika slut, tillagt material, ändringar i
soundtrack, ändrad rollbesättning, klippning som ändrar scenföljden. Men man kan även
klippa filmer utan att ändra scenföljden; detta motsvarar ungefär förkortningar och
utökningar av textverk. Ett tecken som tyder på skillnader i scenföljd är omfång som
motsvarar böckernas paginering. Ibland kan det vara svårt att identifiera olika
filmversioner eftersom de ofta inte innehåller någon information om hur dessa skiljer
sig från originalversionen. När identifieringen sker finns det olika riktlinjer för hur
dessa ska förmedlas till användarna, vilka skillnader som kan tas upp i samma
katalogpost och vilka som kräver en ny. På SLBA t.ex. får alla manifestationer egna
katalogposter. Samma filmer förekommer många gånger i olika format och alla de får
egna katalogposter. Det är bara rena dubbletter och hyr- och köpvideo som inte får nya
katalogposter. Generellt brukar i bibliotekskatalogisering alla ändringar uppfattas som
upplageuppgifter och leder till en ny katalogpost. I arkivalisk katalogisering brukar man
skilja mellan stora och små ändringar i förhållande till originalverket. Stora ändringar
leder till en ny katalogpost och små ändringar tas upp i samma, originalets, katalogpost.

Då det för SFI gäller att hitta originalets uppgifter görs det där i princip ingen åtskillnad
mellan primära och andra källor. Så gör man enligt FIAF:s regler också. Alla tre
institutioner använder i första hand primärkällor vid beskrivningen. Men eftersom
materialet i filmarkiv ofta består av kopior av versioner av ett originalverk beskrivs
både objektet i hand och bibliografiska aspekter från originalverket. Och då mycket litet
av sådan information brukar finnas på själva objektet brukar man vända sig till andra

                                                
171 Nowell-Smith, 1995.



44

värdefulla källor. Dessa kan vara: filmografier, databaser på Internet, kataloger över
andra filmarkivs filmer, filmdistributörer, katalog-, film- och televisionstidskrifter. Då
sekundärkällor inte alltid är pålitliga måste man veta vilka källor som går att lita på,
samt bedöma dessa med omdöme. Annars finns risken att misstag bevaras. En forskare,
exempelvis, kan använda information från en standardkälla utan att ha sett filmen själv.
Därför måste man granska och identifiera mediet. Det kan hända att filmen inte finns
dokumenterad någonstans, att den saknar titel, eller har scener i fel ordning, eller saknar
scener. Om man överför detta till böckernas värld skulle det innebära att man utifrån
några sidor ur en bok måste försöka fastställa vilken bok det är, vad den heter på
originalspråket och i vilket skick den var vid originalpubliceringen. Vid
bibliotekskatalogisering, och här i SLBA:s och BTJ:s fall, används i första hand
primärkällor med prioritetsordningen: bibliobasen, kassetten/skivan,
omslaget/förpackningen.

Katalogisering av icke-tryckta medier uppfattas som svårare och mer tidskrävande än
katalogisering av tryckta medier p.g.a. mediernas egenskaper. Det råder skilda åsikter
om huruvida alla medier kan katalogiseras på samma sätt och i samma utsträckning.
Rolf tycker inte det, medan Bengt, som ansluter sig bibliotekstraditionen från ISBD,
AACR och KRS anser att de kan katalogiseras på i stort sett samma sätt men kanske
inte i samma utsträckning. Detta kan återkopplas till de olika institutionernas olika roller
och deras olika filmbärare, och följaktligen informanternas olika syn på saker och ting.
Då SFI:s filmbärare är mer ömtåliga än BTJ:s, och inte tål obegränsad hantering behövs
det noggrannare beskrivning av materialet. Men egentligen är det den bibliografiska
beskrivningen i filmkatalogerna som oftast erbjuder de enda uppgifter som är
tillgängliga för användarna då alla filmens bärare kräver teknisk utrustning. Medan det
för tryckta medier blotta tillgängligheten kan vara nog, måste man vid katalogisering av
audiovisuella medier presentera en klar och komplett beskrivning av vad dessa
innehåller. Och även om de olika medierna är integrerade med varandra på hyllorna kan
åtkomsten ändå vara ett problem. Många typer av audiovisuella medier har inte någon
innehållsförteckning som man kan skumma igenom, som fallet är med böcker.
Materialet har oftast bara någon skissartad eller allmän anmärkning. Oftast är det enda
sättet att ta reda på vad ett visst audiovisuellt dokument innehåller att lyssna eller titta
på det med hjälp av rätt utrustning. På grund av bl.a. sådana egenskaper blir fysisk
beskrivning och anmärkningsavsnitt särskilt viktiga vid beskrivningen av icke-tryckta
medier. Det är ett faktum att de filosofiska principerna involverade i katalogisering av
icke-tryckta och tryckta medier är samma, men det är också ett faktum att det finns
mycket som skiljer dessa medier åt. Detta faktum är kanske tillräckligt skäl att
ifrågasätta ”samma sätt och samma utsträckning”.

En annan bibliografisk egenskap som utmärker filmmediet från tryckta medier är
huvuduppslag. Eftersom filmer oftast är, till skillnad från böcker, kollektiva verk där
upphovsansvar delas bland flera personer som utför olika, men kanske lika viktiga,
funktioner, gör man normalt huvuduppslag på titel. Dessutom är filmer för det mesta
kända under titel. Det händer också att en film har flera olika titlar. Även böcker kan ha
flera olika titlar men när det gäller filmer är titeln särskilt viktig eftersom den är
huvuduppslag. En film kan exempelvis ha en originaltitel, en biograftitel, och en svensk
titel som även kan vara på engelska men som skiljer sig från den engelska originaltiteln.
Filmer publiceras ofta under olika namn i olika länder. Det behöver inte bara omfatta
olika språk utan det förekommer ofta skillnader mellan Storbritannien och USA. Nya
titlar är mycket vanliga vid nyutgivningar av filmer. Dessa kan skapa förvirring



45

huruvida det rör sig om en ny version eller inte. Men skillnader i titelrutor är inte några
pålitliga tecken på skillnader i scenföljd. I alla fall brukar nya titlar få nya katalogposter
eftersom titeln är viktig när det gäller citationspraxis. Det kan även vara av historiskt
intresse att kunna följa ett verks olika titlar. Alla tre institutioner som vi undersökt, och
de regler som vi tittat på, använder huvudtitel som huvuduppslag. Men de har olika
definitioner på huvudtitel. BTJ använder titel från själva objektet som katalogiseras,
SLBA den i Sverige mest kända titel, och SFI originaltitel. Detta återigen speglar deras
olika katalogiseringspraxis och kan återkopplas till begreppet primärkällor i den mening
att BTJ och SLBA utgår ifrån objektet i handen, och SFI utifrån originalet.
Då man vid katalogiseringen utgår från mediets fysiska form, katalogiseras även
musikvideor utifrån samma principer som filmer. Det innebär att även de får titel som
huvuduppslag. Detta kan vara problematiskt om man t.ex. tänkt ställa alla
videokonserter av samma kompositör bredvid varandra. Även om automatiserade
kataloger gör frågan om huvuduppslag till ett omtvistat problem då användarna är föga
påverkade av valet så länge de hittar vad de behöver, behövs det i andra sammanhang,
som vid t.ex. hylluppställning. Exempelvis får en CD-skiva med verk av Mozart
upphovsmannen som huvuduppslag, medan en konsertupptagning på video får titeln
som huvuduppslag.
Då filmer får titel som huvuduppslag, skapar det i sin tur problem med valet av
biuppslag. Enligt de flesta biblioteksregler skapas biuppslag bara för personer med
övergripande ansvar för verkproduktionen. Filmforskare studerar verk av regissörer,
manusförfattare, skådespelare, etc., och de förväntar sig inte att en film primärt
identifieras genom en av dessa personer. Men här också är det olika slags
institutionernas syften som spelar en stor roll. Vilka upphovsuppgifter som anges kan
variera från institution till institution allt efter vad de har för filmer. När det gäller t.ex.
TV-filmer brukar manusförfattaren lyftas fram, medan man i samband med
biograffilmer lyfter fram regissören. Genrer kan också spela roll. Exempelvis tas alltid
instruktören, manusförfattaren och animatören när det gäller tecknad film. I filmarkiv är
det viktigt med upphovsdetaljer eftersom en okänd medverkande kan i framtiden bli,
exempelvis, en världsberömd regissör. Dessa detaljer är intressanta för bl.a. filmforskare
och filmhistoriker. För dessa användare kan det också vara viktigt med biuppslag för
relaterade verk i fall det rör sig om bearbetningar av t.ex. gamla filmer, romaner och
pjäser. I stort sett kan man säga att icke-tryckta medier kan kräva mycket fler ingångar
än tryckta medier p.g.a. komplext upphovsansvar och titelvariation.

På grund av det komplexa upphovsansvaret kan det också vara svårt att avgöra vilka
som stått för kreativ funktion och vilka för ren tillverkningsfunktion.
Utgivningsfunktion för filmmediet kan variera på grund av det stora antalet individer,
föreningar, institutioner och företag som producerar det för försäljning eller uthyrning.
Och ofta utförs funktioner för utgivning och distribution eller publicering av olika
organisationer. Också i det här avseendet skiljer sig filmmediet från böcker, där det är
ganska enkelt att fastställa utgivningsfunktion. Medan KRS ger ganska breda
definitioner vilka inte underlättar avgörandet om en uppgift ska tas med i upphovs- eller
utgivningsavsnitt, tar FIAF:s regler mer hänsyn till filmmediets komplexa
upphovsansvar i upphovskapitlet.

Skillnaderna mellan de olika institutionernas katalogiseringspraxis tyder på att en del
tolkningar måste göras beroende på vilket slags katalog och vilka användare det rör sig
om. Man kan inte betrakta katalogiseringsarbete som ett mekaniskt tillämpande av en
gång inlärda regler. Med tidens förändringar och den fortsatta teknikutvecklingen ställs
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det nya krav på katalogiseringsregler. Behovet, och då speciellt skilda verksamheters,
kräver omformuleringar och ändringar i detaljer. En löpande revision av reglerna är
nödvändig, särskilt när det gäller reglerna för audiovisuella och andra icke-tryckta
medier. De olika katalogiseringsreglerna är inte statiska och de har inte skapats med ett
slutgiltigt steg i tankarna.
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Vårt förslag till fortsatt forskning inom filmkatalogiseringen är klassifikationsdelen som
vi i vår uppsats har valt bort. Förslaget baseras främst på Mona Eklunds kommentarer
om SAB-systemet, som vi anser värda att nämnas. Mona anser att det när det gäller t.ex.
faktafilmer märks tydligt att SAB-systemet är gjort för böcker. Hon tycker också att
man vid katalogiseringen av reklamfilm kan undra om man ska utgå ifrån syftet eller
handlingen, även då det är innehållet man ska gå efter. Ett annat problem som hon har
identifierat gäller skillnaden mellan ��������7������7��	��	
��������� och J
�$�������&	������
�. Här exemplifierar Mona att när det gäller � handlar det om opera
och när det är J så är det en opera. Hon menar att J är musikklassning och att film inte
har någon motsvarighet i detta, samt att det samma även gäller balett. Ännu ett exempel
som hon har anfört är film som konstverk vilken man inte kan klassa som � och vilken
inte heller har någon motsvarighet i SAB-systemet. Mona anser att en hel bokstav
saknas i SAB-systemet.
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Det övergripande syftet med denna magisteruppsats har varit att undersöka dels vad
som, enligt några filmkatalogisatörer, utmärker katalogisering av filmmediet, dels
huruvida filmkatalogiseringen skiljer sig mellan allmänna (biblioteks) och
mediespecifika (arkivaliska) katalogiseringsregler. Uppsatsen har fokuserats på den
deskriptiva katalogiseringen, vilket innebär att övriga uppgifter som finns i
katalogposter har valts bort. Avsikten har inte varit att komma med några definitiva
lösningar på problem som kan uppstå vid katalogiseringen av filmmediet, utan snarare
att ge en helhetsbild av filmkatalogiseringen samt att försöka belysa vissa utmärkande
drag.

De frågeställningar som skulle besvaras var:
•  Finns det någonting som utmärker filmmediet från andra medier i bibliografiska

sammanhang?
•  Är det någon skillnad mellan allmänna (biblioteks-) och mediespecifika

(arkivaliska) filmkatalogiseringsregler?
•  Hur ser några filmkatalogisatörer på filmkatalogisering?

Frågorna har besvarats med hjälp av en kvalitativ metod, i första hand kvalitativa
intervjuer, samt litteraturstudier. En stor vikt har lagts till två regelsamlingar, nämligen
KRS och FIAF:s regler och deras beskrivning av filmmediet. Några teoretiska
grundvalar för och olika synsätt på innebörden av katalogiseringsverksamheten har legat
till grund för analys, tolkning och diskussion. Undersökningen har visat att
katalogiseringen påverkas av förutom de olika mediernas egenskaper, av olika
institutioners behov, vilket i sin tur relateras till olika användarnas behov.

Egenskaper som utmärker filmmediet från andra medier, i synnerhet tryckta medier, är
bl.a. rörlighet och dynamik, brist på direkt åtkomst och överskådlighet. Till skillnad från
tryckta medier är hos filmmediet lagring och visning åtskilda. Det krävs särskilda
verktyg för att tillgodogöra sig innehållet i ett filmverk, medan lagring och visning
sammanfaller i ett enda medium i den tryckta världen. Tryckta medier använder skriven
eller tryckt text för att lagra information, medan filmmediet använder olika slags bärare
för att lagra en kombination av auditiv och visuell information. Dessa olika bärare kan
vara: videokassett, DVD, film (8 mm, 16 mm, 35 mm). Och alla dessa olika bärare
kräver olika uppspelningsapparaturer. Även produktionsvillkoren ser olikartade ut för
de olika medierna. Medan exempelvis boken oftast är ett enmansverk, är filmen ett
kollektivt verk. Alla sådana egenheter relateras till hur medierna fungerar och vad som
utmärker det ena mediet från andra. Följaktligen får dessa återspeglingar på
katalogiseringspraxis och möjligheterna att beskriva mediet.

Olika verksamheter har behov av olika regelsamlingar. Regelsamlingar baseras på
samma principer men tillämpas på olika sätt av olikartade institutioner. Vid en
jämförelse av biblioteks- och arkivalisk katalogisering av filmer har det visat sig att
filmarkiv har behov av en mer detaljerade och utförligare filmbeskrivning, och därmed
mer detaljerade regelsamlingar. Detta framgår även av KRS och FIAF:s regler. Medan
FIAF:s regler behandlar specifikt och detaljerat enbart filmmediet, tar KRS upp alla på
bibliotek förekommande medier och är av mer allmän karaktär. Hur och vilka
regelsamlingar som används avgörs av de olika institutionernas intresse. Detta i sin tur
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påverkas av de olika mediernas egenskaper som de handskas med och deras användares
olika behov.
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1. Hur länge har du hållit på med filmkatalogisering?

2. Vad katalogiserar ni för slags material?

! � Har du katalogiserat något annat material tidigare?
3a. Om ja, vilka är de största skillnaderna?

4. Vilka regelsystem / beskrivningssystem har du erfarenheter av när det gäller
filmkatalogisering?
4a. Vilka regler använder ni nu?
4b. Vilken beskrivningsnivå använder ni?

:�����$
, �  Kan alla medier katalogiseras på samma sätt och i samma utsträckning?

5a. Kan du utveckla detta?

6. Är allmänna regler (som t.ex. KRS) som utgår från det tryckta mediet passande för
filmmediet?
6a. Om ja, varför?
6b. Om nej, varför?

7. Finns det fördelar/nackdelar med att använda samma regler för allt material?

8. Hur, om alls, utmärker sig film i bibliografisk bemärkelse från tryckt material?

9. Hur, om alls, utmärker sig film i bibliografisk bemärkelse från övrigt
audiovisuellt/icke tryckt material?

:�����#
"L �Vilka katalogiserar ni för?

10a. Vilka är era användare?
10b. Hur påverkar det katalogiseringen?

11. Hinner ni katalogisera allt?
11a. Om inte, vad är det ni inte hinner katalogisera?
11b. Hur görs urvalet?

12. Görs katalogisering av film någon gång utifrån andra syften än katalogisering av
tryckta medier?
12a. Om så - hur, varför och vilka konsekvenser kan det få?
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13. Vissa forskare anser att filmer och annat audiovisuellt- och icke-tryckt material
behandlas som ”andra klassens medborgare” i bibliotekssammanhang. Vad anser du
om detta?

:�����-
14. Finns det någonting som du upplever som problematiskt vid filmkatalogisering?

", �Hur brukar ni lösa de problem som uppstår?
15a. Samarbetar ni med någon annan institution?

"( �Har ni ofta egna tillämpningar av reglerna?
16a. Om ja, vad är det som gör att ni skapar egna tillämpningar?
16b. Vad är det som saknas i reglerna? Är reglerna tillräckligt utförliga?
16c. Vilka eventuella för- och nackdelar kan ni se med egna tillämpningar?

17. Följer ni reglerna strikt ibland och blandar ni olika regelsystem ibland?
17a. Hur påverkar det utformningen av posterna?
17b. Finns det för- och/eller nackdelar med detta?

:�����0
18. Vilka källor använder ni vid katalogiseringen?

19. Hur fastställer ni huvuduppslag?

�L �Hur bestämmer ni genrer?
21a. Vilka termer använder ni?

21. Hur behandlar ni ofullständigt material? (Med ofullständigt material menar vi t.ex.
material som avsiktligt har klippts genom officiell censur, eller material som är
ofullständigt p.g.a. skada, etc.)

22. Hur behandlar ni olika manifestationer?
23a. Beskriver ni dem i samma katalogpost eller gör ni nya katalogposter även när
det gäller små skillnader?
23b. Vilka skillnader leder till en ny katalogpost?

:�����5
23. Tycker du att det finns några viktiga förändringar som behöver göras inom

filmkatalogiseringen?

24. Har din uppfattning om problem inom området ändrats med tiden? Kan du utveckla
detta?

25. Finns det något mer som du kommer på och som har att göra med det vi pratat om?


