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varied disciplines, for example sociology, adapted to our
subject. The most important theories are Antonio Gramsci´s
idea of hegemony, Herbert J. Gans´ concept of taste cultures
and Carl Gustav Johannsen discussion about quality. The
method used is qualitative interviews and the answers from
those have been analysed according to different categories.
The results show that the librarians rather give priority to
literature than to film, even when they value feature film
highly. In their work the librarians willingly support culture
and democracy and another important factor that influences
film purchase is that they want the library to function as an
alternative to local video stores. The librarians are also
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festivals. When selecting film, the librarians work according
to two different aspects of quality; transcendent and user-
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1 Inledning

”Om biblioteken åtar sig uppgiften att låna ut också videogram, kan det leda till att nya
grupper hittar vägen till biblioteket, samtidigt som kvalitetsprogram blir lätt tillgängliga
för en bred allmänhet.” (Svärd, 1980, s 124)

”En målsättning för biblioteksverksamheten måste ha boken i centrum. Om inte
biblioteken bryr sig om böckerna, vem gör det då?” (Ridbäck, 1980, s. 3)

”Med videon har vi fått en fantastisk möjlighet att själva bestämma vad vi vill se. /…/
Människor i alla åldrar har upptäckt bibliotekens videoskatter med kvalitetsfilm, smal
film, dokumentärer, klassiker och musikfilmer.” (Alsmark, 2000, s. 3)

”Idag har man insett att det inte handlar om det goda i att läsa och det eländiga i att se
på video eller TV, utan om kvaliteten av det lästa och det man tittar på.” (Lissvik, 2000,
s. 4)

Citaten ovan, tagna från bibliotekspressen, speglar hur åsikterna om filmens plats på
biblioteken har förändrats en del under de senaste 20 åren. Från början präglades
åsikterna av allt från farhågor till optimism och uppfattningarna om film kan fortfarande
se mycket olika ut. Spelfilm är ett förhållandevis ungt medium och det finns bibliotek
som ännu inte har börjat med spelfilmsverksamhet. Många av låntagarna ser det dock
som självklart att kunna låna film på biblioteken idag och man kan fråga sig hur
bibliotekarierna själva ser på filmens vara i en verksamhet som historiskt sett baseras på
det skrivna ordet.

Det har alltid setts som självklart att tillhandahålla böcker på folkbibliotek och då andra
medier tillkommit har det ibland varit svårt för förespråkarna för dessa att rättfärdiga
deras plats på biblioteket. Exempelvis fanns när filmen introducerades på biblioteken ett
motstånd till mediet som sådant från olika håll. Förutom att opponenterna tyckte att de
videofilmer som fanns på marknaden inte hade någon kvalitet, förknippades de med
våldsfilm och pornografisk film. Det fanns även de som var rädda för att spelfilmen
skulle konkurrera ut böckerna och att läsningen skulle bli lidande. Denna debatt om
filmens vara eller ickevara på bibliotek är idag främst intressant ur ett historiskt
perspektiv eftersom spelfilmen numera är ett relativt etablerat medium.

Att vi har valt att skriva om film på bibliotek beror till stor del på att film är ett stort
intresse hos oss och båda har bland annat läst filmvetenskap. Detta är något som gjorde
att vi redan från början var inriktade på att utgå från detta intresse och koppla samman
det med biblioteksforskningen. Vi började med att fråga oss varför utbudet av spelfilm
på olika bibliotek kan vara så varierat. Vissa bibliotek har ett stort utbud av spelfilm
medan andra inte har film överhuvudtaget och vissa bibliotek har inriktat sig på
kvalitetsfilm medan andra även satsar på mer kommersiellt gångbar film. En naturlig
fråga blev därav vilka faktorer det är som avgör medieutbudet och hur det bestäms vad
biblioteken ska köpa in. Då det kollegium vi båda läst på utbildningen fokuserar på
användarna och deras behov ville vi också ha ett ämne som visade på vilken hänsyn
bibliotekarierna tar till användarna och hur dessa påverkas.
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En annan orsak till det valda ämnet var en artikel från Göteborgs-Posten. Där
uppmärksammades, genom statistik från Statistiska Centralbyrån, att utlåningen av
skönlitteratur för vuxna på folkbiblioteken i Sverige generellt sett minskat medan
utlåningen av videogram ökat. Från år 2000 till 2001 minskade utlåningen av böcker
med 404 360 utlån medan filmen under samma period ökade med 215 034 utlån (SCB,
2002).1 Att det är bildmediet som ökar i utlån kanske kan ses som en tendens i vårt allt
mer bildbaserade samhälle.

Att samhället blir allt mer bildbaserat är något som Barbro Blomberg, skribent i
Biblioteksbladet, skriver om i artikeln Boken och kulturskiftet (1986). Hon menar att
samhället befinner sig i ett generationsskifte mellan två olika kulturer,
skriftspråkskulturen och bildspråkskulturen. Budskapen i medierna framförs idag
alltmer genom bilder, både rörliga och stillbilder. Vidare menar hon att
skriftspråkskulturen länge varit den dominerande uttrycksformen på biblioteken och att
det inte bara finns fördelar med att föra in visuella medier. Blomberg kommer fram till
att bildmediet är ett av de största hoten mot skriftspråkskulturen (s. 419). Trots att det är
17 år sedan artikeln skrevs kan man konstatera att boken fortfarande står i centrum för
bibliotekens verksamhet, även om andra medier fått en allt större plats.

Film särskiljer sig från andra medier på biblioteket på så sätt att det går att hyra film
genom andra kanaler. Vill man ha en ny bok, eller en skiva för den delen, måste man
köpa ett eget exemplar medan en film kan hyras i närmaste videobutik. Detta
förhållande gör att filmen får en annan ställning på biblioteken än de övriga medierna.
Utbudet av böcker på biblioteken liknar, med vissa undantag, det som finns tillgängligt
hos bokhandlarna, även om de sistnämnda koncentrerar sig på nyheter och inte har så
mycket äldre litteratur. Filmens ställning på biblioteken blir annorlunda än för övriga
medier då man bör ta hänsyn till lokala videohandlare och reflektera över vilka sorts
filmer som ska erbjudas med tanke på konkurrensen. I videobutiken kan man finna nya
och populära filmer, däremot är det svårare att få tag på klassiker eller kvalitetsfilm.
Biblioteken som inte har samma ekonomiska krav kan då välja att koncentrera sig på
sådan film som inte går att finna hos videohandlarna.

Vi tror att både bibliotekarier och användare kan ha intresse av att ta del av denna
studie. För bibliotekarier kan det vara givande att se på vilka värderingar det finns inom
kåren då detta är något man kanske inte själv är medveten om. Eftersom bibliotekslagen
inte ger några direkta riktlinjer för hur bibliotekarier ska förhålla sig till spelfilmen på
biblioteken kan det vara intressant för bibliotekarierna att se hur man går tillväga och
resonerar på andra bibliotek. För låntagarna kan studien bidra till att ge en förståelse för
och inblick i hur urvalet av ett filmbestånd går till och varför man på olika bibliotek
väljer att ha ett visst utbud. Ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv
anser vi ämnet vara relevant eftersom det är ett relativt outforskat område. Det är viktigt
att fråga sig hur och varför mediebeståndet ser ut som det gör på olika bibliotek och inte
bara acceptera rådande förhållanden. Ämnet kan bidra till att visa på vilket inflytande
bibliotekarierna kan ha över användarna och vilka bakomliggande orsaker som finns till
ett visst utbud. Studien kan också tydliggöra attityder och inställningar inom
bibliotekariekåren samt hur servicen på svenska folkbibliotek kan bli bättre.

                                                
1 Viktigt att komma ihåg är dock att dessa siffror gäller samtliga bibliotek med spelfilm och om man
istället tittar på enskilda bibliotek kan förhållandena se annorlunda ut.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Med denna uppsats vill vi titta närmare på vilka urvalskriterier som ligger till grund för
filmbeståndet på bibliotek. Det finns alltid en tanke med de val man gör, medvetet eller
omedvetet och därför har varje enskild bibliotekaries värderingar och åsikter stor
betydelse för hur mediebestånden ser ut på biblioteken. Attityderna till spelfilm bland
bibliotekarier är olika och vi vill ta reda på hur bibliotekarier värderar mediet spelfilm
på biblioteken. Vi vill också ta reda på vilken roll användarna spelar i urvalsprocessen.
Då problemformuleringen griper över ett omfattande område, från konkreta frågor till
abstrakta förhållanden, rör sig uppsatsen från ett praktiskt plan till ett teoretiskt och vi
har tittat närmare både på svårfångade tankegångar som värderingar såväl som hur man
praktiskt går tillväga då film köps in.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett antal bibliotekarier väljer ut och värderar
spelfilm på bibliotek. Vidare vill vi se på hur utbudet och urvalet påverkas av
bibliotekariernas värderingar. I samband med detta vill vi också titta på hur användarna
påverkas av och påverkar bibliotekariernas värderingar om film, kvalitet och
inköpsprocesser. För att ytterligare belysa hur film värderas jämförs detta medium med
litteratur.

Det finns två aspekter av syftet, dels att se på frågan ur bibliotekariernas synvinkel, dels
ur ett användarperspektiv. Vi anser att de båda utgångspunkterna förutsätter varandra.
Genom att se, inte bara vilken sorts film biblioteken har, utan även bakomliggande
orsaker till varför man har det valda medieurvalet, ges möjlighet till en djupare
förståelse för varför urvalet ser ut som det gör på olika bibliotek. För att uppfylla vårt
syfte tar vi hjälp av följande frågeställningar:

• Vilka källor används vid inköp och hur går inköpsarbetet till?

• Hur påverkas bibliotekarierna vid filminköpen av faktorer utanför biblioteket såsom
trender i samhället, närområde, lokal marknad, filmfestivaler med mera?

• Vilka kvalitetskriterier finns vid inköpen och varför har man dessa kriterier?

• Har användarna något att säga till om i valet av film, och i sådana fall, hur visar det
sig i mediebeståndet?

• Vilka värderingar kring film på bibliotek går att utläsa hos bibliotekarierna och hur
påverkar det urval och utbud? Vilka jämförelser görs mellan film och litteratur?

• Har bibliotekarierna något inflytande över användarna, och om så är fallet, hur visar
det sig?

1.2 Avgränsningar

I studien har vi valt att koncentrera oss på bibliotekarierna och se på förhållandet till
användarna ur deras perspektiv. Ur ett användarperspektiv är det betydelsefullt att se på
hur bibliotekarier arbetar och resonerar då det är användarna som i slutändan påverkas
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av detta. Vi såg det också som logiskt att först undersöka hur bibliotekarierna ser på
filmmediet, då det är deras val som utgör underlag för den film användarna får tillgång
till. Uppsatsen fokuseras på hur bibliotekarier uppfattar spelfilm, det vill säga film som
har en fiktiv eller uppdiktad story. Denna avgränsning gör att en del film utesluts såsom
utbildningsradions filmer, musikvideos och dokumentärfilm. Att dessa filmer har
uteslutits ur undersökningen beror inte på att vi anser dessa som oviktiga på biblioteken.
Men då debatten om filmens plats på biblioteken främst har rört sig om spelfilm och
eftersom den största delen film på biblioteken är just spelfilm, gör denna mer intressant
att undersöka. Vi inriktar oss på spelfilm för både barn, ungdomar och vuxna.

I uppsatsen koncentrerar vi oss på hur förhållandena ser ut i Sverige. Vi har också valt
att endast ta upp villkoren på folkbibliotek eftersom det är här som spelfilm främst
förekommer och dessa har en tradition av att tillgängliggöra medier för alla. Då vi talar
om bibliotek i uppsatsen menas alltså svenska folkbibliotek.

1.3 Informationssökning

När vi sökt information till uppsatsen har vi använt oss av olika söktermer, både enskilt
och i kombination med varandra. Exempel på dessa termer är video, film, videogram,
videoupptagning, spelfilm, bibliotek, AV-medium, urval, kvalitet, bestånd,
beståndsutveckling, värdering, målsättning och hegemoni. Vi har även använt oss av
motsvarande engelska termer såsom policy, values, library och collection development.

Den litteratur vi fått tag på har vi funnit bl.a. genom att söka i olika databaser. Dessa är
LIBRIS, Sveriges nationella biblioteksdatabas och Nordiskt BDI-index som innehåller
referenser till dokument om bibliotek, dokumentation och information. Den databas vi
dock har haft mest nytta av är Voyager som är Högskolan i Borås bibliotekskatalog. Här
har vi funnit många av de källor som använts. Andra databaser vi sökt i är LISA och
ISA, internationella databaser för biblioteks- och informationsvetenskap, vilka dock inte
genererat material som kommit till användning. I de fall vi har sökt information på
Internet har vi använt oss av sökmotorn Google. Andra webbaserade tjänster som
använts är Statistiska Centralbyråns och Nationalencyklopedins hemsidor.

Ytterligare sökvägar vi använt oss av är att titta på källförteckningar i artiklar och
böcker vi läst för att få referenser och namn. Vidare har vi bläddrat igenom
Biblioteksbladet och andra relevanta tidskrifter. Vi har också letat direkt på hyllorna.
Förutom att söka inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har vi också funnit
relevant material inom andra vetenskaper. Sådana ämnesområden är bland annat
sociologi, etnologi och litteraturvetenskap.

1.4 Disposition

Uppsatsen fortsatta upplägg inleds med ett kapitel där de teorier och den metod som
används presenteras. Här förklaras även tillvägagångssättet för den empiriska
materialinsamlingen. Kapitlet avslutas med en redovisning av förfarandet då
intervjumaterialet utformats.
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I det tredje kapitlet, som är en litteraturgenomgång, ger vi först en kortfattad historisk
översikt om ämnet med fokus på debattartiklar. Syftet med denna del är att skapa en
bakgrundsförståelse samt få en bild av hur filmens inträde på biblioteken sett ut. Vidare
består kapitlet av en litteraturgenomgång uppdelad i två olika forskningsområden
relevanta för denna uppsats. Dessa forskningsområden är film på bibliotek samt urval
och bestånd. Indelningen har gjorts för att ge läsaren en tydligare bild av var i den
biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen uppsatsen kan placeras.

Den teori som används går vi igenom och förklarar i kapitel fyra. Kapitlet börjar med en
genomgång av hegemonibegreppet med utgångspunkt från Gramsci. Därefter diskuteras
Gans och vi sätter oss in i hans teorier om smakkulturer och smakpubliker. Andra
teoretiska perspektiv som vi tittar närmare på i detta kapitel är hur värderingar kan
uppkomma och påverka. Slutligen går vi igenom vilka principer som finns för urval och
beståndsutveckling med utgångspunkt för litteratur och film.

I kapitel fem börjar själva resultatredovisningen med en grundlig genomgång av de sju
intervjuer som gjorts. Intervjuerna har till viss del strukturerats efter intervjufrågorna
men även efter olika spörsmål som framkommit genom varje enskild intervju. Detta
upplägg har valts då intervjuerna har utvecklats på olika sätt men även har
gemensamma drag.

Kapitel sex utgörs av en analys samt en diskussion där vi använder oss av teorin för att
analysera det insamlade materialet. Här kopplas även den tidigare forskningen in för att
se på skillnader och likheter som finns i resultaten. Analysen redovisas enligt sex olika
teman som är indelade i ytterligare underkapitel.

I kapitel sju dras slutsatser utifrån det empiriska materialet. Slutsatserna redovisas i
enlighet med frågeställningarna.

I kapitel åtta, slutordet, tar vi  bland annat upp förslag på framtida forskning, om vår
metod har fungerat och framtidsperspektiv. Slutligen följer en sammanfattning av hela
uppsatsen i kapitel nio.
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2 Teori och metod

2.1 Teoretiska utgångspunkter

Bibliotekarierna har genom utbildning, livserfarenhet och inverkan från ”likasinnade”
skaffat sig en särskild kunskap och även olika typer av värderingar. Med kunskap
kommer viss makt och med makt kommer inflytande. Detta är särskilt tydligt i sådana
fall där andra är beroende av vad en viss grupp, i detta fall bibliotekarierna, har för
åsikter om olika ”fenomen”, här spelfilmens existens på biblioteken. Detta inflytande
kan visa sig på olika sätt, ett exempel är att vissa bibliotek tillhandahåller spelfilm och
andra inte, vilket är något bibliotekarierna själva har inverkan på. Vad användarna ska
få tillgång till beror alltså mycket på vilka åsikter och värderingar bibliotekarierna har
på ett specifikt bibliotek.

För att hantera frågan om inflytande har vi använt oss av hegemonibegreppet som
utvecklades av den italienske marxisten och filosofen Antonio Gramsci som levde under
tidigt 1900-tal. Teorierna om hegemoni anser vi vara användbara då man kan se
bibliotekariens roll i samhället som inflytelserik vad gäller att tillhandahålla kulturella
uttrycksmedel. Det inflytande bibliotekarierna har skulle kunna ses som ett uttryck för
en kulturell hegemoni som biblioteken står för. Likväl som analysredskap används
begreppet hegemoni som en utgångspunkt i uppsatsen för att visa hur bibliotekarierna
kan utöva inflytande över låntagarna.

I uppsatsens teoretiska grund är också sociologen Herbert Gans teorier om smakkulturer
och smakpubliker tongivande. Dessa lämpar sig väl då man vill sätta in bibliotekarierna
i en större kontext. Gans ser både till individerna och det sammanhang de befinner sig i
vilket ger en mer komplex bild av hur en enskild person fungerar tillsammans med
likasinnade. Gans uppdelning av smakkulturer och smakpubliker tydliggör hur man kan
kategorisera människors estetiska smak. Dessa smakkulturer delas in i fem olika
grupper som spänner från finkultur till kvasifolklig kultur. Vi har också tagit hjälp av
Gans teorier för att se vilken smakpublik biblioteken vänder sig till och hur man kan
kategorisera det utbud biblioteken tillhandahåller.

Liksom Gans har etnologen Åke Daun undersökt vilken betydelse gruppen har för
individen och dennes värderingar. Just att han undersöker hur en värdering uppkommer
och vad som har inflytande över hur den utformas är relevanta delar för denna uppsats
då vi undersöker just bibliotekariers värderingar.

Kopplingen mellan teori och praktik är något som Nils-Åke Sjösten belyser i sin
avhandling Sockenbiblioteket – ett folkbildningsinstrument i 1870-talets Sverige (1993).
Han menar att en ideologi delvis kan överföras till en praktik, exempelvis ett bibliotek,
på så sätt blir ideologin konkretiserad. Vidare hävdar han att för att en dominerande
ideologi ska kunna reproduceras är det nödvändigt med en praktik. Som exempel på en
sådan praktik tar Sjösten upp sockenbiblioteken som förväntas återge ett rådande ideal
(s. 32f). Detta är ett förhållande som även går att applicera på folkbibliotek idag. De
åsikter och värderingar bibliotekarier har visar sig genom ett biblioteks urval och
beståndsutveckling. Därmed anser vi det vara väl motiverat att även titta på praktiska
förhållanden angående beståndsutveckling.
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Bibliotekariernas värderingar och den kulturella hegemoni de är en del av tar sig ett
praktiskt uttryck genom de riktlinjer som ställs upp på biblioteken för
beståndsutveckling och hur de sedan efterföljs. Det är därför intressant att titta närmare
på vilka faktorer som är relevanta för att bygga upp ett väl fungerande bestånd. Hur bör
man resonera då en verksamhet startas upp eller utökas? Vilka urvalsprinciper finns och
vilka kvalitetskrav har man? Dessa frågor är något George Rehrauer diskuterar i The
film user´s handbook (1975) varför den är användbar i dessa sammanhang.

Orsaken till att vi valt ut de teorier som används till grund för uppsatsen är att vi anser
det viktigt att undersöka vad bibliotekarier har för åsikter och värderingar och hur de ser
på olika medier. Det är viktigt att se hur urvalsarbetet går till då det är något som direkt
eller indirekt påverkar användarna. Teorierna används inte enbart som analysredskap
utan även som en grund för att placera in resultaten i ett sammanhang.

2.2 Den valda metoden

Som metod har vi valt att göra intervjuer eftersom detta är ett lämpligt sätt att få svar på
frågeställningarna. Då vårt ämnesval syftar till att visa på tankar och värderingar hos
informanterna passar denna metod bra. Mats Ekholm och Anders Fransson skriver i
Praktisk intervjuteknik (1992) att ”den fria intervjun kan vara till stor nytta när man
börjar informera sig om ett nytt område. Den är smidig och flexibel och ger möjligheter
till fördjupning på punkter som verkar intressanta. En annan fördel är att den svarandes
subjektiva intryck och värderingar får komma fram.” (s. 13) Som citatet visar är det just
informantens egna reflexioner och tankar som har möjlighet att utvecklas och
informanten får tillfälle att associera relativt fritt kring ämnet.

Ytterligare en fördel med metoden är att intervjun kan anpassas efter varje informant. Vi
vill lyfta fram individernas åsikter och intervjuformen ger möjlighet för samtalen att
utvecklas åt olika håll istället för att tvinga in informanternas åsikter i en förbestämd
mall. Denna specifika form av intervjuteknik kallar Martyn Denscombe i
Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
(1998) för semistrukturerade intervjuer. Detta förfarande innebär att man utgår från en
färdig lista med frågor som man dock är fri att göra avvikningar ifrån. Det finns
ytterligare fördelar med att göra en personlig intervju. Det är enkelt att sammankoppla
specifika tankar med en viss person samtidigt som den personliga intervjun är enkel att
kontrollera då man enbart behöver koncentrera sig på en informants svar åt gången (s.
135f).

Sammanlagt har sju intervjuer med åtta bibliotekarier genomförts på sju olika bibliotek
av varierande storlek runt om i landet. Fyra av biblioteken har spelfilm för både vuxna
och barn, ett av dem har endast barn- och ungdomsfilm och de övriga två har inte
spelfilm. Av de båda som inte har spelfilm ska ett av dem inom en snar framtid starta
med utlåning av DVD-filmer. Av de bibliotek som valts ut till studien visade sig att fler
av dem hade spelfilm än vad vi från början hade trott. Att de flesta av biblioteken i
studien har spelfilm speglar de faktiska förhållandena då en stor majoritet av
folkbiblioteken i Sverige har spelfilm idag (SCB, 2002).
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2.2.1 Motivering av valda bibliotek
De folkbibliotek som valts ut är av varierande slag, detta för att förhoppningsvis få fram
så spridda åsikter som möjligt. Då vi före intervjutillfällena omöjligt kunde veta
spridningen på bibliotekariernas åsikter har vi eftersträvat mångfald genom att titta på
bibliotekets egenskaper. Förutom ovan nämnda orsaker har även praktiska och
ekonomiska skäl påverkat valen av bibliotek. Det som skiljer de valda biblioteken åt är
deras storlek, om man har film eller inte, vilka målgrupper man riktar sig till i sin
spelfilmsverksamhet eller vilket format som används. Andra faktorer som har betydelse
för biblioteket är ortens storlek samt hur närområdet ser ut. Detta är faktorer vi tagit
hänsyn till då dessa går igen i frågeställningarna.

Avsikten med uppsatsen är inte att undersöka biblioteken i sig utan istället se närmare
på bibliotekariernas syn på film som medium. Vi anser därför att en variation av
bibliotekens utbud endast är positiv då det ökar möjligheterna att få fram spridda
åsikter. Å ena sidan behöver inte en bibliotekarie ha åsikter som representerar det egna
biblioteket, å andra sidan kan man ändå anta att arbetssituationer och erfarenheter
medför en viss homogenitet på en arbetsplats.

2.2.2 Praktiskt tillvägagångssätt
Den första kontakten med bibliotekarierna togs genom ett utskick via e-post (bilaga 1)
till de bibliotek som valts ut. I brevet förklarade vi vilka vi var och beskrev syftet med
uppsatsen och varför vi valt ämnet. Vi fick snabbt respons via e-post från fyra av
biblioteken där vi fick namn på kontaktpersoner vi kunde ringa till. Då vi senare ringde
upp alla sju fick vi klartecken även från de tre resterande biblioteken. Vårt önskemål var
att intervjua de ansvariga för filminköpen, men de fick själva välja vem som passade
bäst för att intervjuas. Då vi ville eftersträva en så avslappnad situation som möjligt
intervjuades informanterna på deras ”hemmaplan”, det vill säga biblioteken. På grund
av en sjukskrivning gjordes dock en av intervjuerna i denna informants hem. Det är
viktigt att vara medveten om att val av plats kan påverka, exempelvis är det skillnad på
att intervjuas hemma och på arbetsplatsen. På den senare kan informanten känna sig
som en representant för biblioteket. Detta kan i sådana fall bli ett hinder för att göra
vissa uttalanden och uttrycka sina åsikter. Vi var därför noga med att påpeka att det var
just informanternas personliga åsikter som var intressanta. Vidare faktorer som kan ha
påverkat resultatet av intervjuerna tas upp i samband med denna (se kap 5).

Den första intervjun genomfördes av oss båda. Detta för att vi ville ha en gemensam
utgångspunkt för hur den skulle gå till samt att vi båda skulle kunna uppmärksamma om
intervjumallen (bilaga 2) behövde justeras. Målet var att få informanten att prata relativt
fritt om olika teman vilket fungerade väl. Intervjumallen fungerade som en checklista
för att kontrollera att allt viktigt kommit med.

Vid redovisningen av intervjuerna (se kap. 5) presenteras informanterna med fiktiva
namn för att förbli anonyma. Biblioteken presenteras i den tidsordning som intervjuerna
utfördes och har tilldelats bokstäver i alfabetisk ordning. Informanterna har sedan fått
namn efter bibliotekets bokstav. Det innebär att den första intervjun gjordes på bibliotek
A där Anne arbetar. Metoden för intervjuerna och för analysen kommer att beskrivas
närmare i kapitel 5 och 6 i samband med dessa.
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2.2.3 Intervjufrågor
Frågorna i intervjumallen (bilaga 2-4) kan delas in i två kategorier. Ekholm och
Fransson benämner dessa två som direkta och indirekta frågor. De direkta frågorna
handlar om praktiska omständigheter som går att ge raka svar på. De indirekta handlar
däremot mer om att få informanten att redovisa olika tankegångar (Ekholm & Fransson,
1992, s. 71). Exempel på en direkt fråga kan vara vilka inköpskällor de använder sig av
på det aktuella biblioteket och en indirekt fråga kan handla om hur informanterna
definierar kvalitet.

Vi tyckte från början att det skulle underlätta om frågorna var indelade under vissa
teman. Dessa teman innefattar frågor om beståndet, inköpsportar, riktlinjer, användarna,
urval, kvalitet, samhällelig påverkan samt framtidsperspektiv och det är också efter
dessa teman som analysen har utformats (se närmare i kap 6). Två olika intervjumallar
utformades beroende på att vissa av kategorierna inte fungerar på de bibliotek som inte
har film (bilaga 2-3). En liten revidering av intervjumall två gjordes inför intervjun av
det biblioteket som ska skaffa DVD för uthyrning hösten 2003 (se bilaga 4).

Syftet med en sådan utformning av intervjumallen var att vi inte ville följa frågorna till
punkt och pricka men inte heller ge informanten helt fria tyglar. På detta sätt kunde vi
anpassa intervjuerna efter varje situation och samtidigt ha kontroll över att alla viktiga
delar av temana kom med. Vi försökte i möjligaste mån undvika ledande frågor, men är
medvetna om att det aldrig går att vara helt neutral vid intervjutillfället.
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3 Litteraturöversikt

3.1 Källkritik

Även om vår uppsats är skriven i en vetenskaplig tradition är det ändå värdefullt att ta
del av den debatt om spelfilm som förekommit i bibliotekspressen. Denna debatt har
tagits upp även i andra vetenskapliga arbeten då den bildar en bakgrund till
ämnesområdet. Det är också viktigt att återge den då många av de frågor som togs upp
då är relevanta än idag.

Många av de artiklar som vi använder oss av är från 80-talet och handlar om huruvida
videofilm har någon plats på biblioteken överhuvudtaget. Att flera av artiklarna som
används är från den tiden beror, förutom att det var då man startade försöksverksamhet
med spelfilm, också på att videovåldsdebatten var som intensivast då. Flera namn
återkommer och ett antal av artiklarna är skrivna av Stig Svärd och Irma Ridbäck som
var två livliga debattörer i ämnet. Efter detta har inte ämnet film på bibliotek genererat
särskilt många artiklar i bibliotekspressen men då det skrivits något har man tagit upp
frågor som handlat om bland annat kvalitet och utlåningsfrekvens. Övergången till det
nyare formatet DVD verkar inte ge något större eko i fackpressen.

Flera av de böcker som används både i teorin och den tidigare forskningen är äldre
litteratur. Att vi ändå har dem med beror bland annat på att det handlar om teorier som
fortfarande är giltiga och som inte är tidsbundna utan går att applicera på nya områden.
En del av det material vi använder oss av är också magisteruppsatser. Dessa kan ge
många bra uppslag och fakta då de ofta är specifika inom ett visst ämnesområde. En
annan fördel med dessa är att de kan erbjuda en bra sammanfattning och ge en god
bakgrund till ämnet.

I vissa fall har det varit tvunget att använda andrahandskällor av olika skäl. Dels kan det
vara av praktiska orsaker som att förstahandskällan har försvunnit, dels på grund av att
förstahandskällan kan vara omfattande och komplicerad att förstå. Där kan en
komplettering med en andrahandskälla belysa en komplex tankegång eller teori. Andra
författares tolkningar av begreppen kan även bidra med nya synvinklar och ge en ökad
förståelse. Till exempel har det varit fruktbart att komplettera Gramscis En kollektiv
intellektuell (1967) med andra källor såsom Anders Ekströms bok Den utställda
världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar (1994) för
att fånga vad begreppet hegemoni innebär.

George Rehrauers bok The film user´s handbook (1975) kan inte ses som ren forskning
utan kategoriseras mer som en handbok. Trots detta anser vi denna vara relevant då hans
bok handlar om just film på bibliotek och den går att koppla direkt till förhållandena
som de ser ut i denna studie. Han är också intressant då han jämför film med litteratur
som också är något som undersöks i denna uppsats.
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3.2 Historisk översikt med utgångspunkt i bibliotekspressen

Syftet med den historiska översikten är att skapa en bakgrundsförståelse för filmens
inträde på biblioteken och den filmdebatt som varit. Inget annat medium än film har
mött så hårt motstånd på biblioteken och just därför kan det också vara intressant att se
tillbaka på detta. Att flera av informanterna har debatten i minnet motiverar också en
sådan genomgång.

Sven Nilsson skriver i sin bok Kulturens vägar: Kultur och kulturpolitik i Sverige
(1999) att det redan i formuleringen av bibliotekens uppgifter från 1949 står att man ska
tillhandahålla bland annat film. Detta i syfte att förmedla tankar och idéer som svarar
mot medborgarnas behov. Detta är dock något som ska ske med vissa konstnärliga krav
(s. 207). För 50 år sedan handlade det naturligtvis inte om videofilm på biblioteken utan
film i andra former. Debatten om video på bibliotek tog inte fart förrän på 70-talet när
mediet var nytt för att sedan intensifieras under början av 80-talet. Man bör dock göra
en skillnad mellan debatten som fördes i bibliotekspressen och den som fördes i övriga
samhället. Diskussionerna i samhällsmedierna handlade om våldsfilmens och den
pornografiska filmens skadliga verkningar och att den sortens film fanns tillgänglig i
videobutikerna. I bibliotekspressen var man däremot mer orolig för en utarmning av
kulturen och att böckerna skulle komma i skymundan av det nya mediet.

Bengt Källgren menar i Vart är videon på väg? (1997) att VHS-systemet var en viktig
förutsättning för att videofilm skulle kunna bli ett medium bland andra på biblioteken.
Formatet underlättade hanteringen då det var både lätt att hantera och att lagra. Trots
detta var det från början inte självklart att man skulle ha videofilm på bibliotek (s. 120).
Under 90-talet började fler och fler bibliotek att införa spelfilm i sitt bestånd medan
debatten konstigt nog nästan helt avtog.

3.2.1 70-tal
Örjan Lissvik, numera redaktör för videoverksamheten på Btj, går i sitt specialarbete
Video på bibliotek från 1982 igenom videodebatten såsom den sett ut i bibliotekspressen
mellan 1970 och 1981. Han har undersökt artiklar skrivna i Biblioteksbladet (BBL),
Bibliofack och Bibliotek i samhälle (BiS). Lissvik menar att debatten om film på
bibliotek under 70-talet var relativt lågmäld och att det inte var ett ämne som
engagerade många inom biblioteksvärlden. De frågor några få engagerade har försökt ta
upp har ofta runnit ut i sanden. Man har inte heller tittat på och jämfört hur några andra
länder har behandlat frågan. Även om debatten var ljum fanns det ändå några få som
uttryckte åsikter om videofilm (1982, s. 15). Källgren i sin tur hävdar att videofilmen
främst associerades med låg kvalitet och våld. Detta var en av anledningarna till att man
inte övervägde film som biblioteksmedium (1997, s. 120).

Lissvik ger en beskrivning av videomediets utveckling som han även kompletterar med
en enkätundersökning kring bibliotekspersonals attityder till det nya mediet. Av svaren
kunde man utläsa att en majoritet av deltagarna var för utlåning av videogram. Däremot
var det något färre som ville prioritera filmvisning på biblioteket. I de fall deltagarna
uttryckte en negativ hållning gentemot filmmediet berodde detta främst på bristen på
resurser, både ekonomiska och personella (1982, s. 25).

Under 70-talet handlade diskussionen mest om till vad och hur man skulle använda sig
av videotekniken. Det fanns olika förslag och teorier om vad man kunde få för nytta av
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det nya mediet. En tillfälligt existerande arbetsgrupp vid namn VIDMO ville använda
videon på biblioteket som ett alternativ till det kommersiella utbudet. Man hade också
på förslag att videon skulle användas till att exempelvis lösa invandrarnas
informationsbehov, till att ha TV-bandspelare på bokbussar eller i glesbygdsbibliotek
eller till att ”förse storstadens invånare med information om vad som händer på
landsbygden (sådant som inte visas i tv)” (Lissvik, 1982, s. 9). I efterhand kan man
konstatera att användningsområdena inte riktigt blev som man hade förutspått.

1976 publicerades en artikel av några biblioteksstudenter från Bibliotekshögskolan i
Borås vars syfte var att ge en objektiv bild av problematiken. Artikeln, som enligt
Lissvik är viktig då den var den första som ville ge en helhetsbild, publicerades i BBL
och heter Video - är det något för oss? Där tar studenterna upp frågan om video på
bibliotek. Man tittar både på tekniska, ideologiska och ekonomiska aspekter. Artikeln är
starkt politiskt färgad och debattörerna uttrycker åsikter som kan placeras långt till
vänster. I artikeln tas olika problem upp som en utbredning av video skulle kunna
medföra. Författarna är rädda för att människor ska distanseras från varandra och att
kulturen kommer att utarmas på grund av ett likriktat medieutbud. I den mån
biblioteken ska tillhandahålla videoutrustning anser man att den ska användas till av
låntagarna egenproducerad film för att nya grupper ska ha möjlighet att uttrycka sina
erfarenheter (Video – är det något för oss, 1976, s. 85ff).

3.2.2 80-tal
Under 80-talet började allt fler skaffa videoapparater i hemmen. Detta medförde att man
på biblioteken i högre grad började ta ställning till biblioteksvideo (Källgren, 1997, s.
120). Under första delen av 80-talet hade de få bibliotek som erbjöd videofilm ett
knapert utbud. Det som fanns var i princip utbildningsradions TV-program även om det
kunde förekomma lokalt producerade filmer. I den mån det fanns spelfilm i utbudet
hade den producerats under sådana omständigheter att den kunde lånas ut utan krav på
ersättning till upphovsmännen (Källgren, 1997, s. 120). Eftersom rättigheterna inte var
utredda ännu kunde man inte låna ut spelfilm hur som helst.

I slutet av 80-talet kom en förändring som gjorde att utbudet av spelfilm ökade. En
viktig orsak till denna förändring var att man på Bibliotekstjänst (Btj) kunde börja
erbjuda film till biblioteken i och med att man lyckades förhandla fram ett avtal med
olika filmdistributörer som möjliggjorde utlåning eller uthyrning (Källgren, 1997, s.
121). Möjligheten att ta betalt för tjänsten gjorde också att många bibliotek hade råd att
börja med filmuthyrning då man på detta sätt inte behövde be om extra anslag.

Bortsett från svårigheter med praktiska problem skymdes diskussionen om video på
bibliotek av den hetsiga videovåldsdebatten i samhället under början av 80-talet. Fokus
hamnade på videofilmens förmodade skadliga verkningar och moralpanik utbröt. Per
Perstrand menar i Spelfilm på bibliotek? Om diskussionen kring video på bibliotek, och
om folkbiblioteken som kanal för kvalitetsfilm (1996) att debatten om videovåldet hade
sin upprinnelse i debattprogrammet Studio S som sändes på senvintern år 1980. Där
uppmärksammades pornografiska och våldsamma filmer av media och upprörda
föräldrar. Denna debatt kretsade kring de filmer som fanns tillgängliga på
videouthyrarnas hyllor vilket dock fick till följd att medieformatet som sådant
förknippades starkt med våld och pornografi. Debatten medförde att det blev svårt att
föra en seriös diskussion om spelfilmens vara eller ickevara på biblioteken (s. 11).
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I bruset av videovåldsdebatten hördes dock röster som ville fokusera på att videofilmen
ändå kunde ha positiva verkningar. Anna-Maria Kylberg menade i artikeln Videon som
öppnar dörrar (1981) att det inte är själva teknikens fel om människorna använder den
fel, man bör istället uppmärksamma vilken betydelse videon kan ha för olika grupper i
samhället (s. 206ff). En annan förespråkare för video på bibliotek var Stig Svärd som i
artikeln Biblioteken i bildöverflödets samhälle: Tar de sitt ansvar? (1981) menade att
även om mycket av den film som fanns tillgänglig höll en låg kvalitet, så ökade
produktionen av kvalitetsfilm. Han menade att då den nya tekniken verkade ha kommit
för att stanna  borde man göra det bästa möjliga av situationen (s. 204ff.).

Svärd förde även en debatt i Bibliofack med Irma Ridbäck där Svärd i artikeln
Videogrammen på biblioteken: Ett led i kulturpolitiken (1980a) menade att videon
skulle ses som komplement och inte konkurrent till böckerna. Debatten startades av
Ridbäck som i Sätt boken i centrum! (1980c) befarade att boken skulle komma i
skymundan vid fri utlåning av film. Följderna av detta kunde bli en ökning av
analfabetism och en utarmning av den svenska kulturen. Ridbäck frågar sig också vem
det är som ska sätta kvalitetsgränsen för videogrammen. (1980c, s. 3). Svärd svarar i sin
nästa artikel med att videon ska vara ett komplement till boken och inte en ersättning.
Vad gäller farhågorna kring utbredningen av våldsfilmen och den pornografiska filmen
på den kommersiella marknaden svarar Svärd att ”ett sätt att möta denna utveckling är
att göra ett brett urval av videogram av god kvalitet lättillgängligt för allmänheten. Det
är här biblioteken kommer in i bilden. De har den bredaste kontaktytan av alla lokala
kulturinstitutioner” (1980a, s. 6).

Ridbäck vidhåller dock i sin nästa artikel att det största problemet kvarstår, var ska den
extra tiden och pengarna komma ifrån som gör det möjligt att driva videoverksamhet?
Hon menar att böckerna kommer att bli lidande, främst på små orter där kommunen har
dålig ekonomi (1980b, s. 7). Svärd håller i sitt svar med om att bokanslaget inte får bli
lidande, men poängterar återigen att videogrammen ska ses som komplement då de ger
andra upplevelser än vad en skönlitterär bok gör. Han menar att man vinner på att ha ett
samtal om den framtida rollen för biblioteken istället för att underblåsa en konflikt
(1980b, s. 11). Ridbäck avslutar diskussionen med att uttrycka sin oro över ökade
klyftor mellan olika bibliotek då ekonomin är avgörande för en videoverksamhet
(1980a, s. 11). Debatten avslutas utan att någon gemensam ståndpunkt nåtts.

Under andra halvan av 80-talet började en mer nyanserad diskussion föras i
videofrågan. Exempelvis menade Kylberg i artikeln På videovägar (1987) att
videofilmerna kunde användas till att locka nya grupper till biblioteken och som
exempel tar hon alla de LO-medlemmar som sällan besöker biblioteket men som gärna
hyr en film (s. 32). Andra debattinlägg hördes om videons användningsområden. Ett av
dessa inlägg är skrivet av Lars Kajlert som i Bibliotekens roll i mediesamhället (1987)
menar att biblioteken  ska erbjuda alternativ film som motpol till den kommersiella
marknaden, på detta sätt hoppas han att tittarna ska aktiveras och inte förbli passiva
konsumenter (s. 33).

3.2.3 90-tal
Under detta årtionde kom video att bli ett accepterat medium på biblioteken. De spridda
artiklar som går att finna i fackpressen behandlar nu varierande ämnen såsom
bibliotekens ansvar för kommersiellt svag film, avgiftsfrågan, ifall man ska fungera som
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ett alternativ till videouthyrarna och om hur man definierar kvalitet på spelfilm. Även
kritiska röster mot kvaliteten på spelfilmsutbudet hörs.

Roland Eliasson och Larry Lempert menar i artikeln Videogram ingår i bibliotekens
ansvar för bildning och kultur (1992) att biblioteken har ett speciellt ansvar för att film
som är kommersiellt svag tillhandahålls. Detta menar de kan ses som en del av det
kulturpolitiska uppdrag som biblioteken bör uppfylla (s. 40f). I artikeln behandlas även
avgiftsfrågan och Eliasson och Lempert frågar sig: ”Är spelfilmen lika viktig ur
kulturpolitisk synpunkt i en biograffattig kommun som böcker, teater och musik, så
borde invånarna utan avgift, förutom skattevägen, också erbjudas den konstform som
filmen innebär.” (s. 40)

På 90-talet började man även få perspektiv på spelfilmsverksamheten. Hade det blivit
som man tänkt sig? Det ansåg inte Gert-Ove Fridlund som i artikeln Vem är rädd för
Andrej Tarkovskij? (1993) menade att den kvalitetssatsning på film som förordats hade
uteblivit. Istället för att satsa på kvalitetsfilm hade bibliotekens videohyllor fyllts av de
filmer som redan fanns tillgängliga på massmarknaden, filmer som var fulla av ”kitsch
och flärd” (s. 59).

3.3 Tidigare forskning

Då man ska placera uppsatsen inom ett forskningsområde kan det tyckas självklart att
den hamnar inom forskning om film på bibliotek. För att täcka in hela
problemformuleringen är det dock nödvändigt att även se på forskning kring
urvalsprinciper och beståndsutveckling på bibliotek. Av detta följer det naturligt att
materialet som använts är hämtat från flera skilda områden. Därför har vi valt att dela in
den tidigare forskningen i två olika kategorier; film på bibliotek samt urval och
beståndsutveckling. I den tidigare forskningen har vi funnit att vissa begrepp är mer
relevanta än andra och återkommer i flera källor. Exempel på sådana begrepp är
alternativ film,  kommersiell film och kvalitet. Just att dessa termer återkommer så ofta i
skilda arbeten motiverade oss att använda dessa i vår valda teori.

Inom Biblioteks- & informationsvetenskapen finns det en del skrivet om bibliotekariers
syn på olika medier och deras värderingar kring detta. Däremot är det svårare att finna
någonting där bibliotekariers värderingar kring spelfilm på bibliotek står i centrum. Att
så lite skrivits i ämnet har medfört att vi vänt blicken även mot andra ämnesområden.
En del av den litteratur och de begrepp som används kommer därför från exempelvis
sociologin. Dessa begrepp har vi använt och anpassat till vårt valda ämnesområde.
Exempel på sådana är Gans begrepp smakkultur och smakpublik som gäller för alla
typer av kulturella uttryck men som här endast tas upp i samband med film.

3.3.1 Film på bibliotek
Patrik Jonasson skrev 1996 magisteruppsatsen Video på bibliotek: En granskning av
spelfilmsverksamheten på svenska folkbibliotek. Där har en heltäckande
enkätundersökning gjorts för att undersöka spelfilmsverksamheten vid
huvudfolkbiblioteken i alla svenska kommuner efter 1989. Han ser biblioteken som en
icke-kommersiell distributionsapparat som har ett ansvar för att sprida sådan film som
inte har ett stort marknadsekonomiskt värde. Jonasson berör även huruvida biblioteken
ska finansiera spelfilmsverksamheten med avgifter eller om utlåningen av spelfilm ska
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vara avgiftsfri. När undersökningen gjordes var det bara 40 % av biblioteken som
lånade ut film gratis.

Jonasson har kommit fram till att den främsta anledningen till att man skaffade spelfilm
var att locka nya besökare till biblioteken. Andra anledningar var att man av Btj erbjöds
ett filmpaket för att starta verksamheten, att man ville vara ett alternativ till
kommersiella videobutiker samt att man ansåg att film var ett självklart medium på
biblioteken. Jonasson fick även fram tre viktiga kriterier för att en film skulle vara
intressant att köpa in. Dessa var God innehållslig kvalitet, Klassiker och Film som man
tror kommer att intressera låntagarna (1996, s. 77). Enligt Jonasson tror en stor
majoritet av de 250 bibliotek som deltagit i undersökningen att spelfilm har en framtid
på biblioteken.

Spelfilm på bibliotek?: Om diskussionen kring video på bibliotek, och om
folkbiblioteken som kanal för kvalitetsfilm (1996) är en examensuppsats skriven av Per
Perstrand där han genom en historisk översikt belyser frågor om filmens plats på
biblioteken. Förutom att se på den interna debatt som varit tittar han även på biblioteket
som en kanal för distribution av kvalitetsfilm eller ”den kommersiellt svaga filmen”.
Han kommer bland annat fram till att det saknas en diskussion kring vad man ska ha för
målsättning med videoverksamheten. Perstrand ifrågasätter även om man ska använda
ett sådant begrepp som kvalitet. Detta menar han kan skrämma bort en viss grupp
användare som är van vid en mer konservativ berättarstil. Han menar att för dessa
grupper blir kvalitet därmed detsamma som annorlunda.

Patrik Bäckwall har skrivit magisteruppsatsen Har vi det ni söker eller önskar ni något
annat?: En undersökning om ungdomars musik- och filmintresse och deras syn på
musik- och filmutbudet i ett mindre och ett större bibliotek (2001). Genom en
enkätundersökning genomförd med 140 ungdomar samt två intervjuer med
bibliotekarier i Göteborg och Borås har han undersökt det som titeln anger. Han har
delat in undersökningen i tre huvudfrågor. Den första är huruvida ungdomarna är nöjda
eller missnöjda med utbudet på sitt bibliotek. Därefter frågar han om de inköpsansvariga
på biblioteken är medvetna om vad ungdomarna efterfrågar och om de i sådana fall
anpassat sitt utbud efter det. Slutligen tittar Bäckwall också på om det finns några
skillnader mellan könen ifråga om smak. Det som framkommer i undersökningen är
bland annat att det finns en skillnad mellan städerna, ungdomar i Borås lånar mer film
än vad ungdomarna i Göteborg gör. Vidare menar Bäckwall att bibliotekarierna är
relativt medvetna om ungdomarnas behov men att detta kunde bli bättre. Vad gäller
filmgenrer är det fler män som ser på action, skräck och rysare och fler kvinnor som
hellre lånar drama och romantiska filmer. Uppsatsen har behandlat både musik och film,
men vi har av naturliga skäl enbart tittat på de avsnitt som behandlar film.

3.3.2 Urval och bestånd
I Principper for bestandsudviklingspolitik (1995) skriver Mikael Kristiansson och Leif
Kajberg om att bibliotekssektorn under de senaste åren har genomgått en radikal
förändring genom kommunikation- och informationsteknologin. Detta innebär också att
de ekonomiska villkoren har förändrats för biblioteken och därför bör varje verksamhet
ha en nedtecknad målsättning. Målsättningen ska underlätta för personalen att välja
”rätt” material till samlingen, menar de båda författarna. Detta görs i tre steg,
identifikation, materialval och inköp. Även om de talar om facklitteratur går principerna
delvis att överföra till filminköp.
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Carl Gustav Johannsen tar i Kvalitetsledelse og materialevalg (1995) upp olika synsätt
man kan ha på begreppet kvalitet. Dessa är transcendent, produkt-orienterad, användar-
orienterad, standard-orienterad samt ekonomi-orienterad kvalitetssyn och det är främst
dessa kvalitetsdefinitioner som kommer att användas i uppsatsen. Dessa
kvalitetsbegrepp är också en del av vår teori varför en djupare genomgång av dem ges i
kapitel 4.4.2.

I magisteruppsatsen Dokumenttypers prioritering på folkbibliotek (2002) av Magnus
Cadier undersöks hur man på svenska folkbibliotek prioriterar olika dokumenttyper och
varför det finns skillnader. Hans frågeställningar handlar om: Prioritering, utlån,
marknadsföring, icke-representerade medier, inköpspolitik samt kulturpolitik.
Frågeställningarna besvarar han genom att titta på statliga utredningar och artiklar från
bibliotekspressen samt komplettera dessa genom att  intervjua fem bibliotekarier på
olika bibliotek. I uppsatsen framkom bland annat att böcker prioriteras framför andra
medier vilket enligt Cadier beror på att det finns gemensamma värdenormer bland
bibliotekarierna. När han kommer fram till att det finns gemensamma värdenormer
använder han sig av en teoretisk bas bestående av Pierre Bourdieus fält- och
kapitalbegrepp men även Åke Dauns teorier om värderingar och Sven Nilssons tankar
om hegemonibegreppet.

Maria Nilsson har i sin magisteruppsats Skivor på folkbibliotek: En studie kring
motivering, målsättning och urval (1997) tittat närmare på olika målsättningstankar på
biblioteken. Trots att hennes uppsats handlar om musik på bibliotek kan man med fördel
applicera vissa delar av den på bibliotekens filmverksamhet. Hon har kommit fram till
fyra olika grundtankar kring vad man har för mål med musikverksamheten på
biblioteken. Dessa fyra målsättningar är information, kultur, demokrati och
folkbildning, som även de är en del av vår teori (kap. 4.4.1).

Gary E. Gorman och Brian R. Howes tar i Collection Development for Libraries (1989)
upp hur man kan utveckla biblioteksservicen på olika bibliotek med tyngdpunkt på
beståndsutveckling. De talar bland annat om varför man behöver en sådan, vad den ska
innehålla och även hur man formulerar en sådan policy. Vidare beskriver författarna hur
man ska utvärdera bibliotekssamlingen vilket bland annat inbegriper urval och
utgallring av dokument. De går också igenom olika resurser som finns till hjälp för
bibliotekarierna då samlingarna utvecklas. Då även dessa teorier är en del av den
teoretiska grunden görs en närmare genomgång i kapitel 4.4.1.

Slutligen skriver  Jofrid Karner Smidt i Bibliotekarens smak og litteraturformidlingens
normer (2001) om bibliotekariers smak och vilka faktorer som påverkar när dessa väljer
vilken typ av litteratur som ska tillhandahållas på biblioteken. Smidt menar att
bibliotekariernas utbildning och bakgrund har betydelse för deras syn på litteraturen och
att det går att urskilja vissa genomgående mönster. Vidare har Smidt intresserat sig
särskilt för bibliotekariernas position mellan det litterära fältets elit och dess publik.
Detta gör att bibliotekarierna har möjlighet att direkt påverka låntagarna genom sin
litteraturförmedling. Smidt menar att det är utbildningen som formar den litterära
smaken och att denna förstärks genom den professionella miljö som bibliotekarierna
verkar i.
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4 Teori

I detta kapitel kommer vi att gå igenom de relevanta teorier och begrepp som ska
användas vid analysen. I avsnittet behandlas teorierna mer generellt, för att i
analysdelen kopplas samman med det empiriska materialet.

De två tongivande namnen för uppsatsens teori, Antonio Gramsci och Herbert J. Gans,
har en viktig gemensam beröringspunkt då de menar att en människa alltid verkar i ett
sammanhang. Trots att det finns ett släktskap mellan de båda läggs tonvikt på olika
fenomen och områden. Gramsci ser på förhållanden i samhället i ett övergripande
perspektiv medan Gans även studerar grupper och människor på individnivå. Teorin
inbegriper även värderingar, där vi har hämtat stoff från Åke Daun. En stor del av teorin
består även av litteratur som behandlar målsättning och beståndsutveckling, urval och
kvalitet. Viktiga namn som används i detta avsnitt är Johannsen, Rehrauer, Gorman och
Howes samt Kristiansson och Kajberg.

4.1 Kulturell hegemoni

Då man slår upp hegemonibegreppet i NE står det att hegemoni betecknar den makt en
ledande klass utövar över människo- och samhällssynen. Detta vid sidan av sin
ekonomiska och politiska dominans (NE, 2003). Ernesto Laclau och Chantal Mouffe
menar i Demokrati og hegemoni (1997) att ordet hegemoni kan härledas från det
gammalgrekiska ordet för styrman; hegemon. Hegemoni betyder i ett bredare perspektiv
politiskt ledarskap baserat både på tvång och frivillig anslutning. En hegemoni är en
dominerande ideologi i ett samhälle (s. 190). Från början användes begreppet främst
inom marxistisk teori men numera används det inom många olika områden och med
varierande betydelse.

I denna uppsats kommer vi främst att koncentrera oss kring begreppet kulturell
hegemoni och därmed används termen i ett smalare perspektiv än det ursprungliga. Att
termen används i ett avsmalnat perspektiv betyder dock inte att den ursprungliga
betydelsen av ledarskap går förlorad. Det som kännetecknar den kulturella hegemonin
är att den behandlar ett begränsat område, det kulturella. De värdenormer och
tankemönster som ligger till grund för hegemonin fungerar på samma sätt inom den
kulturella sfären som inom andra områden i samhället.

Hegemoni kan alltså användas som ett uttryck för det inflytande bibliotekarierna utövar
över användarna. Man kan dock fråga sig om bibliotekarierna står för en egen hegemoni
eller om de reproducerar en som redan existerar? Oavsett vilket påverkar
bibliotekarierna stora delar av befolkningen genom medieurvalen de gör.

4.1.1 Hegemoni och mothegemoni
Den italienska politikern och filosofen Antonio Gramsci var under första halvan av
1900-talet en framstående marxistisk filosof och är den som utvecklade begreppet
hegemoni. Det kan vara svårt att särskilja hegemoni från ideologi då dessa ligger nära
varandra i betydelsen. Det finns dock skillnader mellan dem: ”hegemoni är mer
användbart, det sträcker sig bortom kultur i sitt krav på att täcka hela den sociala
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processen med avseende på fördelning av makt och inflytande.” (Williams enligt
Sjösten, 1993, s. 35) Ideologin kan ses som en del av det mer övergripande begreppet
hegemoni då detta även innefattar erfarenheter, praktiker och förväntningar i det dagliga
livet (Williams enligt Sjösten, 1993, s. 35). Man kan alltså se hegemoni som ett mer
praktiskt analysredskap än ideologibegreppet som ligger på ett mer abstrakt plan.

Istället för att tala om ideologier använder sig alltså Gramsci av hegemonibegreppet
vilket Fredrik Miegel och Thomas Johansson poängterar i boken Kultursociologi
(2002). ”I Gramscis version är ´ideologi´ inte längre något som endast är knutet till en
social gruppering, utan snarare en kulturell världsbild som appellerar till flera olika
sociala grupperingar.” (s. 112) Den ordning som biblioteken representerar är allmänt
accepterad av de som nyttjar biblioteken. Ur detta perspektiv kan man säga att
biblioteken står för en typ av kulturell världsbild genom sitt urval av olika medier.

Hegemonibegreppet kan också användas för att peka på den maktkamp som enligt
Miegel och Johansson ständigt pågår mellan olika grupper i samhället (2002, s. 110).
Detta innebär alltså att samhället består av flera olika hegemonier varav någon intar en
dominerande ställning. Anders Ekström, docent i idé- och lärdomshistoria, hävdar i
boken Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets
världsutställningar (1994) att en hegemoni inte kan fungera utan mothegemonier som
hela tiden omformar den gällande diskursen. Det är snarare så att den rådande
hegemonin stärks genom att vara tillmötesgående och kompromissande (s. 212). Genom
en mothegemoni blir hegemonins normer och uttryck tydligare. I och med att de
motsatta ståndpunkterna upptas i den egna diskursen avväpnas de och blir istället en del
av det rådande mönstret. Som exempel på detta kan man ta videons intåg på biblioteken.
Videofilmen var ett nytt medium som ansågs representera en kultur som inte hörde ihop
med det övriga utbudet på biblioteket. Från början var alltså videofilmen inte alls
accepterat medan det numera, i stort sett, ses som ett medium bland alla andra då filmen
har blivit mer accepterad som en kulturell uttrycksform.

Gramsci utvecklade begreppet hegemoni med tanke på ekonomiska och sociala
förhållanden. Hegemonin har sedan vidareutvecklats till att gälla olika områden,
exempelvis inom den kulturella sfären. Ekström menar att man kan se
hegemonibegreppet som ett bra redskap för att studera de samhälleliga förhållanden
som vanligtvis inte uppmärksammas. Den hegemoniska maktutövningen kompletterar
den mer synliga makten som utgörs av staten och det politiska området (1994, s. 211).
Biblioteken kanske vanligtvis inte ses som en maktutövare i samhället utan snarare
tvärtom då man ofta associerar till folkbildning och demokrati. Detta gör att det
inflytande biblioteken har över låntagarna blir mer subtilt och hegemonin upprätthålls.

Gramsci menar att alla människor tillhör någon grupp och att det påverkar hur man
upplever världen.

Vad den egna världsåskådningen beträffar hör man alltid till en bestämd grupp, närmare
bestämt den grupp som utgöres av alla de sociala element som delar ett och samma sätt
att tänka och handla. Man är alltid konformist av något slag, alltid människa i en massa
eller ett kollektiv (1967, s. 28).

Enligt Gramsci bör man alltså sätta in gruppen/människan i ett sammanhang. Det är
viktigt att vara medveten om att människors handlingar och åsikter påverkas av de
sammanhang man befinner sig i. Genom att vara medveten om denna samhörighet, kan
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man ifrågasätta normerna och kritiskt granska hur värderingar och förhållanden ser ut i
samhället. Bibliotekariernas värderingar uppstår inte ur tomma intet utan förklaringar
till att de ser ut som de gör kan kopplas till olika faktorer såsom vilken grupp de ingår i,
vilket samhälle de lever i och så vidare. Man tar del av andras åsikter och formar
därigenom egna.

4.1.2 Hegemoni och folket
”Hegemonin motsvarar inte bara det dominerande tänkandet, utan också rådande
normer, attityder och förhållningssätt” menar Ekström (1994, s. 211). När folket
anpassar sig till denna dominans blir hegemonin ännu mer inflytelserik. De
hegemoniska normerna genomsyrar samhället i alla dess delar och ofta är dessa
”värderingar” så självklara att man inte reflekterar över dem utan finner dem naturliga. I
bibliotekssammanhang innebär det att användarna accepterar det utbud som finns på
biblioteken och inte ifrågasätter det. Ekström menar att den som besitter hegemonin i ett
samhälle har makt att bestämma över gällande frågor, problem och värdehierarkier. På
detta sätt anger en hegemoni en riktning och ett förhållningssätt som samtidigt ger sken
av att vara kollektiv (1994, s 211).

Genom reaktionerna på den rådande hegemonin kan man enligt Gramsci se hur
accepterad denna är av folket (Gramsci, 1967, s. 44). I biblioteksvärlden kan detta
märkas på hur väl användarna accepterar den service som finns tillgänglig. En tydlig
indikation på om man accepterar bibliotekets ideologi kan ses på hur många användare
man har och hur ofta de besöker biblioteket. Varför besöker inte vissa människor
biblioteket? Kanske beror det på att de inte är intresserade eller för att de tycker att
biblioteket inte står för de värden de själva har. Om en bibliotekarie anser att film kan
locka nya låntagare, syftar hon/han kanske till att icke-användarna ska få upp ögonen
för den nytta man kan ha av bibliotek.

Gramsci menar även att det finns en fostrande, pedagogisk roll i det hegemoniska
begreppet. Det finns en önskan att åstadkomma samtycke och en gemensam strävan mot
en enhetlig vilja inom nationen (Gramsci enligt Ekström, 1994, s. 213). Denna
pedagogiska roll har bland annat yttrat sig genom att folkbiblioteken har haft en
nyckelroll som en plats för folkbildning och historiskt sett även en fostrande uppgift.
Denna fostrande uppgift kan sammanlänkas med att den hegemoniska makten påverkar
uppifrån och ner. Ekström menar att denna påverkan dock inte ska ses som något öppet
förtryck utan mer som ett spontant samtycke bland folket genom en dold reproduktion
av vissa attityder och sätt att förhålla sig till ting (1994, s. 213f.). På biblioteken kan
detta visa sig genom att låntagarna inte ifrågasätter det spelfilmsutbud biblioteken har
utan anpassar sig till detta utbud då de lämnar egna inköpsförslag.

För att hegemonin ska kunna upprätthållas säger Sjösten att: ”Reproduktionen av en
ideologi kräver ständiga insatser för att påverka folket i en önskad riktning, dels genom
vanlig argumentation, dels genom att intellektuellt lyfta så stora delar av befolkningen
som möjligt.” (1993, s 38) Dessa tankar har Sjösten fått från Gramsci som säger att: ”…
varje kulturrörelse /…/ oupphörligt skall arbeta på att intellektuellt lyfta ständigt vidare
folklager” (1967, s. 44). Med detta menas alltså att en av uppgifterna för varje kulturell
rörelse, eller hegemoni, är att bilda folket.
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4.2 Smakkultur och smakpublik

Den amerikanske sociologen Herbert J. Gans har skrivit om samhällets maktstrukturer
och kulturella inflytande. Detta är ett ämne han tar upp i boken Popular Culture and
High Culture (1999). Gans har forskat kring populärkulturen och använder teorier om
populär- och finkultur för att visa på strukturer i samhället. Han menar att de som
innehar den kulturella makten i samhället också är de som bestämmer vad som är och
inte är finkultur. Därför förs diskussionen kring fin- och populärkultur på deras villkor
(Gans enligt Miegel & Johansson, 2002, s. 267). Här kan man dra en parallell till
videovåldsdebatten där detta mönster kan skönjas. Videons intåg på biblioteken
motarbetades av de som ansåg att mediet förknippades med låg kvalitet och hade ett
alltför kommersiellt ändamål. Själva videoformatet sågs som ett tecken på dålig kvalitet
och passade därmed inte in i bibliotekets bestånd.

Gans gör ingen värdemässig åtskillnad mellan populärkultur och finkultur. Han
använder sig av termerna hög och låg men menar att: ” ´Higher´ and ´lower´ are not
used as judgmental terms but as rough indicators of positions in a socioeconomic
hierarchy that has cultural implications” (1999, s. 7). Gans menar att ett samhälle består
av många olika populärkulturer och finkulturer. Därför anser han det vara mer lämpligt
att tala om smakkulturer. Han väljer denna benämning då det inom varje sådan
smakkultur finns liknande värden och smaker. Däremot skiljer sig de estetiska värdena
åt mellan olika smakkulturer (1999, s 6). De människor som ingår i samma smakkultur
kallar Gans för smakpubliker. Människor som tillhör samma smakpublik tenderar att
välja liknande estetiska uttryck för att tillfredsställa sina behov (1999, s. 7). De val man
gör är inte slumpmässiga eftersom de bygger på liknande värderingar och estetiska
standarder.

Varje större smakkultur har sin egen konst, musik, skönlitteratur, facklitteratur, poesi,
filmer, TV-program, arkitektur, favoritmat, och så vidare; och varje kultur har sina egna
författare, konstnärer, artister, kritiker, och så vidare. Varje kultur har också sina egna
institutioner för att möta människors estetiska behov [vår övers.] (Gans, 1999, s 93).

Vilken smakkultur man tillhör beror på flera olika faktorer. Tillsammans med bland
annat klasstillhörighet, personliga och medfödda egenskaper styr utbildningen till stor
del detta. Gans menar att smakkulturerna huvudsakligen kan delas in i fem grupper;
finkultur som till stor del består av utövare och kritiker men också användare som har
samma perspektiv som dessa, formen och abstrakt idéer har stor betydelse; övre
mellankultur där publiken är välutbildad men inte själva utövar någon form av högre
kultur, fortfarande läggs stor vikt vid form och idéinnehåll; lägre mellankultur som är
den dominerande smakkulturen i USA. I denna kultur har innehållet större betydelse än
form och utövare; lågkultur, medlemmarna i denna kultur har ingen högre utbildning
och kan vara något fientligt inställda till kultur som begrepp. Här är det endast
innehållet som har betydelse och det finns inget intresse för exempelvis abstrakta ideer.
Här använder man sig ofta av melodramen och en tydlig indelning mellan gott och ont;
samt slutligen kvasifolklig kultur som är en blandning mellan folklig kultur och
kommersiell lägre kultur och har en i allmänhet fattig publik. Här föredrar man
skvallerpress och såpoperor framför andra kulturella uttryck (1999, s. 95).

Gans hävdar att smakkulturerna och publikerna samexisterar och att man kan röra sig
mellan olika smakkulturer men även tillhöra flera samtidigt. Vissa publiker väljer från
mer än en kultur och en kultur kanske betjänar flera publiker (1999, s 135). I praktiken
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kan detta visa sig genom att bibliotekens användare inte enbart går till biblioteket för att
låna film utan även andra ställen. Om man till exempel vill låna en film av franska nya
vågen-regissören Jean-Luc Godard går man till biblioteket men om man vill låna en
äventyrsfilm av Steven Spielberg går man till närmaste videobutik.

Så länge man ser på varje kultur för sig är de alla lika mycket värda för sina respektive
smakpubliker och Gans säger att ”I do not believe that all taste culture are of equal
worth, but that they are of equal worth when considered in relation to their taste
publics” (1999, s. 170). Miegel och Johansson uttrycker det på följande sätt:

Oavsett om den kultur människor föredrar är fin eller populär, hög eller låg, tjänar den
samma funktioner för dem som träffar valen. Den förskönar och berikar människors liv
och därför har i denna bemärkelse alla smakkulturer och smakpubliker samma värde.
(2002, s. 270).

Det är alltså först när de olika smakkulturerna jämförs med varandra som värdemässiga
omdömen uppkommer. Genom detta förhållande uppstår en distinktion mellan fin- och
populärkultur (Miegel & Johansson, 2002, s. 270). Om bibliotekarierna ingår i samma
smakkultur, så borde det visa sig i det utbud som finns på biblioteken. Exempelvis kan
filmutbudet se likartade ut på flera olika bibliotek.

Gans talar om förhållandet mellan de som efterfrågar kultur och de som tillhandahåller
den. Han menar att utbudet kan skapa ett nytt behov hos konsumenterna men att
förhållandet även kan vara tvärtom, att utbudet istället styrs av efterfrågan. Ett exempel
på detta kan vara att de som tillhandahåller finkultur istället erbjuder produkter som de
anser vara av lägre kvalitet för att möta ökande kostnader och minskad efterfrågan
(Gans, 1999, s 14). Ett exempel på detta kan vara då bibliotek köper in film som
egentligen inte skulle nått upp till kvalitetskraven, men då den är populär hos publiken
köps den ändå in.

Det är viktigt att en symbios uppstår mellan upphovsman och mottagare inom
smakkulturen hävdar Gans. Man bör fråga sig vad som är en bra eller socialt
eftersträvansvärd smakkultur respektive publik. Han menar att det finns vissa kriterier
som måste uppfyllas för att nå en eftersträvansvärd kultur. För det första måste den
svara på och uttrycka användarnas behov och erbjuda ett kulturellt innehåll som
tillfredsställer deras estetiska sinne. Det är också viktigt att upphovsmännen känner att
de får bidra med något och att det de erbjuder är det som användarna vill ha eller
åtminstone accepterar det. En bra smakkultur förenar båda parters behov och skapar på
så sätt ett symbiotiskt förhållande mellan dem (Gans, 1999, s.164). Man kan se
biblioteket som mötesplats för de olika aktörerna då upphovsmän här har en chans att nå
ut till sin publik. Bibliotekens filmverksamhet är ett sätt för en viss grupp av regissörer
att nå ut till en publik som annars skulle få svårt att upptäcka dessa filmer och därmed
tillgodose sitt behov av kvalitetsfilm.

4.3 Värderingar

Att tala om vad en värdering är kan vara svårt då innebörden av ordet är ogripbart och
svårdefinierat. I NE beskrivs vad en värdering är på följande sätt:
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Handlingen att sätta ett (positivt eller negativt) värde på något eller resultatet av att
utföra en sådan handling. Resultatet har i allmänhet formen av ett omdöme, en åsikt
eller en uppfattning. Inte sällan betecknas en uppfattning som en värdering för att
antyda att den är subjektivt eller personligt präglad, ett bruk som naturligtvis
sammanhänger med att värden ofta förstås som något icke objektivt, något som vi
tillskriver objekten (NE, 2003).

Av citatet går att utläsa att värderingar är starkt förknippade med en person. Värderingar
kan alltså inte existera utan en individ. Etnologen Åke Daun har tittat närmare på vad en
värdering är för något och hur de fungerar i människors liv. Detta är något han skriver
om i Förortsliv: En etnologisk studie av kulturell förändring (1974) där han uttrycker
vad en värdering är på följande sätt: ”värderingar är ett sammanfattande ord för
kulturellt tilldelade normer, intressen, preferenser, livsmål etc. Med en förenkling kan
man säga att erfarenheter eller kognitioner är det vi vet som kulturvarelser och
värderingar det vi vill som kulturvarelser ” (s. 61).

Daun menar att värderingars uppkomst hos en person är en komplicerad process då
personen ifråga inte bara passivt tar emot färdiga värderingar utan även aktivt skapar
egna. Han frågar sig vilka faktorer som finns och som kan påverka de personliga
värderingar man förvärvar. Svaret på detta är enligt Daun att de värderingar man fått
genom sin uppväxt förstärks genom det umgänge man valt (1974, s. 68f). Influerad av
Barth menar Daun att ”individer som är mycket tillsammans tenderar att få liknande
åsikter, och eftersom de flesta helst söker sig till likar förstärker deras samvaro
värdegemenskapen” (1974, s. 69). Om hans resonemang förs in i biblioteksvärlden kan
man se tendenser till detta då  bibliotekarier ofta är överens om vilken typ av film de ska
köpa in.

Vidare menar Daun att samhället vi lever i är beskaffat på ett sådant sätt att människor
med liknande positioner helst söker sig till varandra. Därmed kommer man i kontakt
med värderingar ur den grupp man tillhör i högre grad än andra gruppers värderingar.
Alltså kan olikartade värderingar inte konkurrera med varandra på lika villkor (1974, s.
69f). Ett exempel på detta kan vara att när någon arbetar på ett visst bibliotek faller det
sig naturligt för denne att se hur man går tillväga på andra bibliotek eller att rådfråga
sina kollegor och inte utomstående. Det handlar om ett givande och ett tagande som ger
ett mer likriktat resultat.

4.4 Målsättning, beståndsutveckling och urval

Bibliotekariers värderingar visar sig i det praktiska arbetet genom urvalsprocesser och
beståndsutveckling. Beståndsutveckling är en av de viktigare delarna i biblioteksarbetet
oavsett om man arbetar på ett litet eller stort bibliotek, folk- eller högskolebibliotek etc.
Det är viktigt att vara medveten om hur man bygger upp ett bestånd och vilka faktorer
som kan spela in vid ett medieurval.

4.4.1 Målsättning och beståndsutveckling
I Collection Development for Libraries (1989) tar biblioteks- och informationsvetarna
Gorman och Howes upp vikten av att ha ett målinriktat syfte för sin beståndsutveckling.
De utgår från litteratur, men principerna som tas upp är tillräckligt generella  för att
även gå att applicera på film. Gorman och Howes menar att det finns flera fördelar med
att ha en skriven beståndsutvecklingspolicy. Först och främst är den till stor hjälp i det
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vardagliga arbetet med att bygga upp en tillfredsställande samling. Bibliotekspersonalen
blir även tvungen att ta ställning till bibliotekets mål och se både lång- och kortsiktigt
till användarnas behov. En beståndsutvecklingspolicy säkrar nutida likväl som framtida
ambitioner att tillhandahålla service för hela kommunen. Ytterligare en fördel med en
sådan policy är att en standard hålls för val och utgallring av material (Gorman &
Howes, 1989, s. 3).

Det kan tyckas självklart att samlingarna ska byggas upp med användarna i åtanke,
meningen är ju trots allt att samlingarna ska användas. Även detta är något som Gorman
och Howes tar fasta på då de menar att biblioteken tar sitt ansvar gentemot användarna
genom att ha en nedtecknad beståndsutvecklingspolicy. Samlingarna ska inte enbart ha
ett nuvärde utan även vara användbara i framtiden (1989, s. 5). Man kan se användarna
som en viktig orsak till att samlingarna överhuvudtaget får en värdefull betydelse.
Användarna bör stå i fokus då man beståndsutvecklar samt bygger upp övrig service av
mer teknisk karaktär. Författarna menar att det finns flera olika förhållningssätt vid
uppbyggandet av beståndet. Från att endast ta hänsyn till vad användarna vill ha och
inte tvinga på dem något de inte efterfrågat, till att vilja utveckla och utbilda
användarna. Genom att tillhandahålla material som de kanske inte själva hade valt ger
man dem chansen att skaffa sig nya kunskaper (1989, s. 185f.).

Liksom Gorman och Howes tar Michael Kristiansson och Leif Kajberg i Principper for
bestandsudviklingspolitik (1996) upp vikten av att formulera en överordnad målsättning
för verksamheten tillsammans med en mer detaljerad handlingsplan. En målsättning
behövs oberoende av vilken ekonomisk och ledarmässig status en organisation har. Om
biblioteket har en informationspolitik hjälper detta till att definiera och formulera en
långsiktig målsättning. Detta inbegriper hela förloppet från allmänna filosofiska
överväganden via en generell målsättning vilket följs av en konkret handlingsplan och
slutligen en implementering av denna. Genom processen ökar hela personalens
medvetande om det egna biblioteket som en organisation i interaktion med det övriga
samhället (s. 21f.). Med andra ord är det viktigt för personalen på ett bibliotek att även
ta hänsyn till yttre faktorer i samhället då man bygger upp sin verksamhet. Exempel på
sådana yttre faktorer kan vara kommunens kulturpolitik, konkurrens från lokala
affärsidkare och så vidare.

För att kunna värdera det samlade informationsbehovet måste man titta på
användargruppens sammansättning. Olika faktorer som kan spela in för
informationsbehovet är kön, ålder, etnicitet, utbildning, ekonomisk position, privata
intressen, kulturuppfattning, ambitionsnivå med mera. Det är relevant att titta på vilka
användare man har för att kunna köpa in ”rätt” slags litteratur och medier (Kristiansson
& Kajberg, 1996, s. 28). Informationsbehoven blir med största sannolikhet annorlunda
om användarna är ungdomar på en gymnasieskola än om det gäller att tillgodose
pensionärer på ett stadsdelsbibliotek.

Det är också relevant att här presentera Maria Nilssons grundtankar om målsättningar.
Hon har skilt ut fyra kännetecken för vilken målsättning man har med verksamheten;
kultur, information, demokrati samt folkbildning. Trots att de är utvecklade med musik i
åtanke kan de även appliceras på filmverksamheten på ett bibliotek.

En funktion bibliotek ofta har är att förmedla kultur och upplevelser. Denna funktion
kopplas inte automatiskt till informationsbehov utan har helt andra värdegrunder, det är
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upplevelsen i sig som värderas. Till den kulturella målsättningen kan man även knyta
biblioteket som ett forum för smalare kulturyttringar som kan ha svårt att nå ut till en
större publik (Nilsson, 1997, s. 29). Bibliotek är inte bara en kulturinstitution utan även
ett informationscentra. Som sådan har biblioteket som uppgift att inte bara
tillhandahålla tryckt material då information även går att finna i andra former, såsom
musik. Det räcker dock inte med att enbart läsa om musik för att få all information om
den utan man måste också ha möjlighet att lyssna på den (1997, s. 29). På samma sätt
fungerar det med film, det räcker inte att läsa om en viss film för att få fullständig
information utan man måste även kunna se den.

En demokratisk tanke med bibliotekens verksamhet finns då man vill ge användarna
tillgång till ett brett och varierande utbud. Det är endast i större städer som användarna
har goda möjligheter att få tillgång till alternativ kultur. På mindre orter kan biblioteken
tjäna som en motvikt till det kommersiella utbudets dominans samt ge så många som
möjligt tillgång till hela utbudet (Nilsson, 1997, s. 29). Slutligen tar Nilsson upp
folkbildningstanken vilken hänger tätt ihop med kvalitetsbegreppet. Kvalitet har alltid
varit en grundtanke i bibliotekets verksamhet och har fungerat som en motsats till
kommersialism (1997, s. 29). Genom att arbeta efter en sådan målsättning får
användarna tillgång till material som kan hjälpa dem att utveckla nya kunskaper.

4.4.2 Urval och kvalitet
Kristiansson och Kajberg menar att processen med att välja material kan delas upp i tre
steg, identifikation, materialval och inköp. Genom att skaffa sig en överblick över det
tillgängliga utbudet blir det lättare att identifiera sådana titlar som samlingen eventuellt
kan utökas med. Nästa led, materialval, handlar om att välja ut några relevanta titlar från
det första övergripande urvalet. Det är här viktigt att titta på innehållsmässiga aspekter
såsom ämne, målgrupper, syfte och funktion, medium samt publikationsform. Efter
dessa båda steg ska man ta ställning till vilka faktiska inköp som ska göras. För att
underlätta kan man gruppera materialet, exempelvis genom prisutvecklingsmönster eller
materialtyp (1996, s. 50-60). Ovanstående riktlinjer är utvecklade för att gälla
facklitteratur. Om man istället applicerar denna process på urval och inköp av film kan
de båda första leden fungera på samma sätt medan led tre blir något annorlunda då
varken priser eller materialtyp varierar i det stora hela.

I Kvalitetsledelse og materialevalg (1996) tar Carl Gustav Johannsen bland annat upp
att vissa bibliotek utgår från användarna vid materialurvalet (s. 320). Av detta följer att
det blir användarna som omedvetet bestämmer kvalitetsnivån då bibliotekarierna rättar
sig efter dem när de gör sina inköp. Johannsen tar även upp invändningar som kan
finnas mot att användarna är de enda som utgör normen för kvaliteten. Exempelvis kan
det finnas nationella och museala förpliktelser som kräver att man ska ha ett visst
material, oavsett om det är efterfrågat av användarna. Vidare invändningar kan vara att
man ingår i en kultur- och informationspolitisk mission och därför låter inköpspolitiken
styras med hänsyn till ideal och principer (1996, s. 320).

Johannsen problematiserar även kvalitetsbegreppet. Han menar att ordet kvalitet i sig
självt är neutralt då det betecknar ett tings beskaffenhet och egenskaper. I det dagliga
talet har dock begreppet oftast en positiv betydelse och motsatsen blir då något negativt
eller undermåligt. Inom biblioteksvärlden används kvalitet ofta som ett urvalskriterium.
Därmed får kvalitet samma dignitet i materialvalsprocessen som exempelvis aktualitet
och allsidighet (1996, s. 331).
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Kvalitetsdefinitionerna, vilka Johannsen har utvecklat från Garvins begrepp, kan delas
upp i fem kategorier:
1. transcendent
2. produkt-orienterad
3. användar-orienterad
4. standard-orienterad
5. ekonomi-orienterad2

Dessa fem kategorier kan i sin tur delas upp i två olika grupper, 1-2 samt 3-5 beroende
på om man uppfattar kvalitet som ett absolut eller relativt begrepp. I den första gruppen
definieras kvalitet som något absolut, det vill säga att kvaliteten är en inneboende
egenskap hos det objekt som ska värderas. Den relativa kvaliteten, som representeras av
kategori 3-5, är däremot beroende av relationen mellan objektets egenskaper och något
annat, till exempel behov, förväntningar eller normer (1996, s. 332).

Transcendent kvalitet bygger på intuition, känsla och förnimmelse. På grund av detta så
kan man inte ställa upp några kriterier för vad som är god kvalitet på förhand, man
känner igen kvaliteten då man står inför den. Värderingen kan inte delas upp i enskilda
faktorer utan bygger på en helhetsupplevelse. Detta är ett värderingssätt som utvecklas
till ett mer analytiskt förhållningssätt ju mer erfarenhet man får. Därmed kan man även
se till olika kvalitetsparametrar hos objektet såsom form, innehåll, fullständighet med
mera (Johannsen, 1996, s. 333). För att tydliggöra denna tanke delar Johannsen upp
kategorin i två olika element.

Det ene er en bevidsthed om, at der eksisterar absolutte og over-individuelle normer for
kvalitet, og det andet at det normalt kræver både lærdom, erfaring og – i mange tilfælde
intuition – at erkende og vurdere denne kvalitet, hvilket betyder, at kvalitetsforskelle
ikke altid vil kunne specificeres fuldt ud. (Johannsen, 1996, s. 335).

Konsekvenserna av detta kan bli att det enbart är inlevelse och intuition som gör det
möjligt att känna igen god kvalitet. Andra problem kan vara att man inte är överens om
vad som verkligen är kvalitet. Den transcendenta kvaliteten blir därför något
oförutsägbar (Johannsen, 1996, s. 335f).

Produkt-orienterad kvalitet, som är den andra kategorin, är lättare att bestämma då den
är mer förutsägbar och därmed också lättare att styra. Här värderar man kvaliteten
genom att utgå från objektiva mått av operationellt definierade variabler.  (Johannsen,
1996, s. 336). Detta är en kvalitetsbedömning som är svår att använda vid filminköp då
det mer handlar om mätbara egenskaper, det går till exempel inte att mäta hur bra filmen
är genom att se på hur lång den är. Däremot passar denna kvalitetsbedömning bättre när
det handlar om fysiska egenskaper som format och bildupplösning.

Vid användar-orienterad kvalitetsbedömning utgår man från att den produkt som bäst
motsvarar användarens önskemål, förväntningar och behov är den produkt som har
högst kvalitet. Nackdelar som tas upp i bibliotekssammanhang med att följa denna
metod är att den kan leda till kulturellt förfall samt att den kulturpolitiska målsättningen
inte går att uppfylla. I förlängningen, menar Johannsen, att det är svårt att förena detta

                                                
2 Vad denna femte kategori innebär beskrivs inte av Johannsen och tas därför inte upp vidare i uppsatsen.
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resonemang med en aktiv kulturförmedling vilket kan medföra en mer passiv roll för
biblioteket (1996, s. 339f.).

I den standard-orienterade kategorin kopplas kvalitet samman med ekonomiska
kalkyler. Ett verk ska definieras på sina egna premisser och det finns väldefinierade
standarder att gå efter (Johannsen, 1996, s. 344). Denna kategori förekommer kanske
inte så mycket i bibliotekssammanhang då man där inte bedömer kvaliteten på en film
efter hur mycket pengar man tjänar på den.

Enligt Johannsen är skillnaden mellan en produkt-orienterad och en användar-orienterad
kvalitetsdefinition att den förstnämnda lätt kan uppfattas som statisk eller
förmyndaraktig eftersom kvaliteten är ett mått eller värde i sig självt. På så sätt
undervärderas användarnas subjektiva upplevelser. Den sistnämnda däremot leder hellre
till ett större engagemang då användarupplevelsen kommer i fokus. Johannsen menar att
det är viktigt att uppmärksamma att de olika kvalitetsdefinitionerna är oberoende av
varandra och kan kombineras vilket innebär att kvaliteten inte behöver vara densamma
inom de olika kategorierna (1996, s. 342ff.). Genom att använda sig av olika
kvalitetsdefinitioner blir man mer flexibel och kan värdera medier från olika synvinklar.

Det är också viktigt att tänka på att de olika synsätten kan krocka med varandra.
Johannsen menar att den användar-orienterad kvalitetssynen inte är någon självklarhet
inom bibliotekssektorn. Detta beror på att bibliotekarier ofta har en föreställning om att
de som experter, å användarens vägnar, ska kunna välja ut medier som tillfredsställer
deras behov med hjälp av professionens egen måttstock (1996, s. 346). Man behöver
alltså inte användarna för att föreställa sig vad användarna vill ha.

4.4.3 Beståndsutveckling för film
I The Film User´s Handbook (1975) tar George Rehrauer upp urvalskriterier och
beståndsutveckling för filmmediet. Boken är från 1975, men när Rehrauer säger att
filmen är ”The most powerful communication medium of our time, of use in offering
ideas, information, values and advice; in persuading; in encouraging discussion; and in
providing many other experiences” (1975, s. 9) är det något som gäller även idag.

Rehrauer diskuterar bland annat varför man överhuvudtaget ska ha film i bibliotekens
bestånd. Förutom de anledningar som nämnts i citatet ovan menar han även att
användarna förväntar sig att film ska finnas på biblioteken (1975, s. 10). Bild och ljud
var ett vanligt kommunikationsmedel redan på 70-talet och i ännu högre grad idag. Som
kommunikationsform närmar sig film ett universellt språk vilket ökar tillgängligheten
för människor i allmänhet. Det betyder dock inte att man ska se lättvindigt på film som
medium utan det krävs att man lär sig filmens ”grammatik”. Rehrauer menar att det
finns stora grupper som inte läser böcker överhuvudtaget och dessa kan man kanske få
till biblioteket genom att erbjuda film. (1975, s. 10). Det är dock viktigt att skilja på att
man med film vill locka nya låntagare till biblioteket eller att locka nya besökare med
film för att de ska låna litteratur. Det vill säga att film används som dragplåster till andra
medier som kanske ses som viktigare.

Utbildning och underhållning ses ofta som de primära användningsområdena för film,
menar Rehrauer. Detta är dock inte det enda man kan få ut av att se en film. Visuella
upplevelser, historiska sammanhang, kritiskt tänkande, förståelse för andra människor
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med mera är andra funktioner som filmen kan fylla. Förutom detta kan filmen bidra till
identifikation, verklighetsflykt eller katharsis vilket innebär att man får utlopp för sina
känslor (Rehrauer, 1975, s. 27f.).

Rehrauer tar upp olika problem och hinder för filmverksamhet på bibliotek under 70-
talet. Detta är dock faktorer som i hög grad är gällande även idag. Det första han tar upp
är bristen på respekt för film som medium. Han menar att det är viktigt att se till filmens
unika egenvärde och att det inte används som lockbete för att man ska upptäcka och
använda andra medier, exempelvis böcker. Eftersom film skiljer sig från andra medier
kan det finnas svårigheter vid urval, katalogisering eller cirkulation. Detta innebär att
man måste lära sig nya procedurer vilket kräver någon form av utbildning. Andra
svårigheter att övervinna kan vara de höga kostnaderna för inköp av film eller att
tillgången till film kan variera stort. Ett grundproblem kan även ligga i bibliotekariernas
attityder till mediet. Rehrauer menar att många bibliotekariers negativa inställning kan
ha sin grund i en rädsla och osäkerhet inför ett nytt medium (Rehrauer, 1975, s. 177ff.).

Steget från teori till praktik kan tas genom en konkret nedtecknad policy för filminköp
och urval. Även om det finns tydliga fördelar med en sådan förekommer det enligt
Rehrauer i verkligheten ett motstånd mot detta då många bibliotekarier föredrar ”ingen
policy” som policy. Motviljan ligger i att man känner sig för bunden i sina val av en
sådan (1975, s. 43). Rehrauer delar in urvalsprocessen i tre steg. Det första steget, som
han kallar the search [sökningen], innebär att man söker efter lämpliga filmer i litteratur
och filmkataloger. Andra sätt att orientera sig om utbudet kan vara att ta del av konvent,
filmfestivaler eller mediautbudet. Steg två, the preview [förhandsvisningen], innebär att
man förhandstittar på de filmer som är aktuella för inköp. I det sista steget, the
evaluation [bedömningen], rekommenderar ansvariga personer vilka filmer som bäst
följer institutionens mål och kriterier och det är dessa som sedan köps in (1975, s. 81).
Om man överför detta tillvägagångssätt till en reell situation inser man snart att det på
bibliotek kan vara svårt att följa steg två då det saknas möjligheter att förhandsgranska
alla filmer som köps in. Däremot är det första och det sista steget lättare att följa.

Innan en filmsamling byggs upp bör de ansvariga enligt Rehrauer först och främst ställa
sig några allmänna frågor om hur filmsamlingen ska se ut och fungera. Förslag på
frågor som kan klargöra ändamålen för filmverksamheten är:

1. Vad är syftet med institutionen?
2. Vilken filosofi har institutionen gällande icke-tryckt material?
3. Vad är meningen med filmsamlingen?

Vem bestämmer vilka användare som förväntas till institutionen?
Varifrån får användarna sina filmer idag?
Är de nöjda? Om inte, varför?
Vem får gratis service? 

4. Hur bra är samlingen? Är filmerna:
De bästa som finns tillgängliga?
Till nytta för kommunen?
Effektiva i kommunikationen?
Representativa i ämnesinnehållet?
Autentiska i presentationen? [vår översättning]

(Rehrauer, 1975, s. 43).
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Förutom ovanstående frågeställningar, som är mer övergripande till sin karaktär, bör
man även ta ställning till mer konkreta frågor rörande filmvalen. Rehrauer ger en mängd
exempel på sådana. I den översättning vi gjort tas endast de mest relevanta för denna
uppsats upp, varför hans mall inte följs fullt ut.

1. Innehåll: Underhållningsfilm.
Etnisk film.
Utbildningsfilm.
Konstfilm.
Diskussionsfilm.
Kontroversiell film.
Religiös film.

2. Ska samlingen: Fylla ut glapp i den trycka samlingen?
Dubblera ämnesinnehåll från andra medier?
Stödja bibliotekets mål?
Bidra till omvärldsförståelse?
Belysa sociala problem?

3. Ska användarna vara:  Barn?
Ungdomar?
Studenter?
Vuxna?
Pensionärer?

4. Syftet med samlingen: Underhållande.
Utbildande.
Granskande.
Föreskrivande.

5. Filmavgift: Uthyrning?
Utlåning?
 (Rehrauer, 1975, s. 43ff.)

Listan ger en bra överblick över vilka faktorer man bör tänka på vid sitt filmurval och
de övergripande punkterna är alla sådana som behandlas inom uppsatsens ramar.

Det finns många olika sätt att utforma en beståndsutvecklingspolicy på. I sin bok ger
Rehrauer exempel på sju autentiska fall varav ett behandlas här. Anledningen till att just
detta tas upp beror på att det har flera gemensamma beröringspunkter med uppsatsens
empiriska material. Fallet gäller urvalspolicyn och filmservicen på Westchester Library
System. Här poängteras att filmservicen är en väl integrerad service tillsammans med
flera andra medier. När man kommer till filmurvalet använder sig Westchester av
samma kriterier som för böcker och annat material. Man tittar på innehåll, autenticitet
och lämplighet för de tänkta användarna. Det bör dock finnas några specifika kriterier
att gå efter då film skiljer sig något från andra medier genom att vara starkt visuellt och
lämpar sig för att ses i grupp (1975, s. 47ff.).

1. The film content must be valid, true to fact, true to life, true to text (if based on
writing). It should contain no half truths nor generalizations.
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2. Subject matter should be either timely or timeless.
3. It should be presented in a manner to its content, with no condescension, no loaded

words, avoiding cheapness, preachiness, and coy humor.
4. The film is an artform and should be judged for its style, imagination, originality,

and other aesthetic qualities in much the same manner as books are judged.
5. A film should have the following technical qualities:

Imaginative photography, sense of movement and change.
Good, clear, understandable sound.
Imaginative, narration or dialogue.
Good color quality. If color is used, it should definitely add to the film. Some
films are best in black and white. Is the black and white clear?

6. Does the film have unity? Is it a cohesive whole?
(Rehrauer, 1975, s. 49)

Dessa frågor kan vara bra att ställa sig för att bli klar över filmverksamheten och hur
man ser på den. Kriterierna går att tillämpa på de flesta filmer, oavsett genre, vilket gör
den användbar och anpassningsbar för filmverksamheten på olika bibliotek, små och
stora, landsorts- likväl som stadsbibliotek.

Då vi nu har tittat närmare på den metod och de teorier som ska användas i analysen
kommer vi i nästa kapitel att redovisa intervjumaterialet. Därmed börjar den del av
uppsatsen som innehåller resultatredovisningen.
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5 Presentation av intervjuer

Nedan tas vissa praktiska förhållanden upp som gäller för alla bibliotek oavsett åsikter
och värderingar. Dessa förhållanden är gemensamma varför de inte presenteras i varje
enskild intervju trots att det kan vara något som nämnts. För att underlätta förståelsen av
informanternas resonemang presenteras sådana gemensamma drag nedan.

Då biblioteken köper in film måste hänsyn tas till exempelvis copyright. Det är viktigt
att det finns utlåningsrättigheter för den film som köps in och därför kan man inte köpa
vilken film som helst i en vanlig butik. Detta innebär också att priserna blir betydligt
högre än för vanlig köpfilm och biblioteken får betala mellan 500-600 kronor för en
film med utlåningsrättigheter. Btj dominerar marknaden eftersom de har det största
utbudet av spelfilm till bibliotek. Det är också enkelt att ta del av detta utbud då Btj
skickar ut sambindningslistor av medieutbudet var 14:e dag.

Vad gäller bibliotekslagens betydelse för film på bibliotek är informanterna överens om
att den inte nämner något om film. Då man läser den inser man att det är litteraturen
som är i fokus och film, musik, CD-ROM med mera samlas ihop under beteckningen
”andra medier”. I § 9 står att läsa: ”folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild
uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik
och andra medier [vår kursivering] anpassade till deras behov för att främja
språkutveckling och stimulera till läsning” (Bibliotekslagen, 1997). Här poängteras
också att man med hjälp av andra medier ska främja läsning av litteratur. Det är också
enbart litteraturen som uttalat ska vara avgiftsfri vilket står i § 3 ”På folkbiblioteken
skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid” (Bibliotekslagen, 1997).

Intervjusvar påverkas alltid av olika faktorer i samband med intervjutillfället och
härefter presenteras några av de viktigaste faktorerna som kan ha påverkat
informanterna vid intervjuerna. Intervjun på bibliotek A var den enda som gjordes av
oss båda då det var den första. Vi ställde ca hälften av frågorna var. Att vi var två som
intervjuade kan ha påverkat informanten då hon kan ha upplevt det som en mer
stressande situation än om det bara hade varit en intervjuare. Bandspelaren krånglade
till en början vilket gjorde att intervjun försenades något. Intervjun utfördes i ett av
bibliotekets konferensrum och den pågick i ca 40 minuter.

Intervjun med bibliotekarien på bibliotek B genomfördes i dennas hem på grund av
vissa omständigheter. Detta kan ha påverkat intervjusituationen att bli mer avslappnad
än om den hade genomförts på biblioteket och att informanten tenderat att tala mer fritt
om sina åsikter som privatperson och inte som en representant för biblioteket. Intervjun
tog ca 40 minuter.

På bibliotek C ville både den ansvariga för spelfilm för vuxna och den för barn bli
intervjuade. Intervjun hölls på en av informanternas kontor och tog ca 40 minuter. Då
informanterna blev intervjuade tillsammans kan det ha medverkat till en avslappnad
stämning.

Informanten på bibliotek D föreslog att han som bibliotekschef skulle intervjuas, istället
för inköpsansvarige, då det var han som hade startat upp filmverksamheten. Den
genomfördes på hans kontor och tog ungefär 45 minuter. På grund av dålig kvalitet på
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inspelningen har det ibland varit svårt att höra vad som sägs på bandet varför vissa
uttalanden fallit bort. Trots det har det inte varit något större problem att förstå
resonemangen och intervjun har ändå kunnat användas.

Från början var det tänkt att intervju E skulle gjorts med en informant på ett mindre
bibliotek. Efter interna diskussioner bestämdes dock att bibliotekschefen på det större
biblioteket E skulle intervjuas istället. På grund av ett missförstånd om tiden gjordes
intervjun senare på utsatt dag. Intervjun gjordes på informantens kontor och tog ca 20
minuter.

Informanten på bibliotek F intervjuades ute i bibliotekslokalen då biblioteket ännu inte
hade öppnat för dagen. Att samtalet ägde rum ute i lokalen kan ha påverkat informanten
till att svara för hela bibliotekets räkning och inte enbart föra fram personliga åsikter.
Intervjun tog ca 35 minuter.

Intervjun på bibliotek G gjordes med den inköpsansvarige bibliotekarien. Den tog ca 50
minuter och samtalet ägde rum på informantens kontor.

5.1 Anne på bibliotek A

Bibliotek A där Anne arbetar ligger i en medelstor kommun. Biblioteket är relativt stort
eftersom det är ortens huvudbibliotek. Spelfilmsverksamheten på biblioteket startade för
fem-tio år sedan. Anledningen till att filmverksamheten startades var att man deltog i ett
projekt för skolorna och att man då även passade på att köpa in egna spelfilmer till
biblioteket. Målgruppen man vänder sig till är barn och till viss del ungdomar och våren
2003 fanns det en samling på ungefär 300 barnfilmer. På biblioteket finns det ingen
enskild person som är ansvarig för vilka filmer som köps in utan detta diskuteras
gemensamt på bokmötena. Då större beställningar görs är det barnavdelningen som
tillsammans med filialerna kommer överens om urvalet.

Filmerna som köps in kommer från Btj. Trots att de har det största utbudet så menar
Anne att detta ändå är för litet och att man ibland inte köper något alls från de listor som
skickas ut. Anne säger först att hon inte anser att Btj styr utbudet på bibliotek A men vid
närmare eftertanke kommer hon fram till att de kanske styr en hel del ändå. Hon menar
att det säkert finns andra inköpskällor, men att det är enkelt att använda sig av Btj och
att det nu har blivit en vana.

Anne menar att det inflytande på film som användarna har är detsamma som för böcker;
om de har något önskemål så tar man hänsyn till det. Hon kan dock inte påminna sig om
att det någonsin varit någon som haft ett önskemål om en speciell film. Informanten
anser att en film kan fylla samma funktioner hos användaren som en bok kan göra. Film
ses som ett viktigt medium för att ge upplevelser och identifikation med karaktärerna.
På så sätt ses filmerna som komplement till böckerna, inte som en konkurrent.

Som tidigare nämnts är det barn och ungdomar filmverksamheten riktas till och
filmerna är till för alla i kommunen. Anledningen till att man inte har spelfilm för vuxna
beror på ekonomin samt att barn och ungdomar är en prioriterad grupp på bibliotek A.
Anne påpekar dock att det inte är helt uteslutet att man i framtiden börjar med spelfilm
för vuxna, men att man då förmodligen skulle ta betalt för tjänsten.
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Anne menar att det alltid har varit självklart att filmen ska vara gratis på biblioteket,
precis som det är gratis att låna en bok. Medierna ska behandlas på samma villkor, men
trots det skiljer sig villkoren något eftersom lånetiden för film är kortare, tillägger hon.
Den tveksamhet som funnits till att ha film på biblioteket har mer handlat om praktiska
frågor och hanteringen av filmerna som tar mycket tid i anspråk. Informanten menar att
mediet i sig är ”lite bökigt” och att sådana problem inte finns med böckerna.

Det finns en kvalitetspolicy för allt som köps in och den gäller även film. Anne menar
dock att det är en tolkningsfråga vad som menas med kvalitet. Det som anses vara av
god kvalitet idag kanske inte sågs som det för 20 år sedan. Hon tycker att det är svårt att
definiera kvalitet på film då hon menar att det mer handlar om en känsla för vad som
håller. Hon menar att utveckling är ett tecken på kvalitet och att stereotyper och
klyschor är det motsatta. Anne kopplar även kvalitetsbegreppet till användarna då hon
menar att beroende på vilken användargrupp man köper in till så är kvalitetskraven
olika hårda.

Även om man på bibliotek A specialiserat sig på barnfilm önskar Anne att de hade
kunnat erbjuda filmklassiker. Då menar informanten att biblioteket skulle kunna fungera
som ett bra alternativ till den lokala filmmarknaden. På biblioteket finns vissa
urvalsprinciper för film och en tanke var att det som inte videobutikerna hade skulle
tillhandahållas. Enligt Anne är detta dock en målsättning som inte följts fullt ut. Detta
beror dels på att videobutikerna har filmer som hon inte förväntade sig att finna där och
dels på grund av efterfrågan av vissa filmer som man valt att köpa in, exempelvis
Disneyfilmer.

Informanten anser att det är viktigt att biblioteken tillhandahåller kvalitetsfilm och hon
ser på det ur olika aspekter. Det är viktigt att ge människor tillgång till att låna film
likväl som litteratur, speciellt om man inte kan få tag på kvalitetsfilm på annat sätt. Hon
anser också att film är ett konstnärligt uttrycksmedel, precis som litteraturen. En annan
synvinkel hon för fram är att musik och litteratur inte går att låna någon annanstans än
på biblioteket vilket inte är fallet med film. Trots det menar hon att då videoaffärerna
inte har samma slags filmer som biblioteken så är det relevant att ha en filmverksamhet.

Anne uttrycker en önskan att de gärna hade köpt in mer europeisk barnfilm om den hade
gått att få tag på. Hade det varit möjligt skulle hon gärna främja exempelvis
oliktänkande genom att köpa in filmer även från Asien eller arabländerna. Svensk film
prioriteras dock och helst undviks en övervikt av amerikansk film.

Anne funderar på huruvida man ska satsa på DVD-film eller inte. Någon gång måste det
ske en övergång till DVD, frågan är om man ska vänta och se hur det går eller vara
förutseende och börja redan nu? På biblioteket har det förekommit lite smådiskussioner
om detta men än har det inte diskuterats på allvar. Anne uttrycker en viss skepsis mot
DVD som format då hon befarar att fingeravtryck, repor och liknande kan få skivorna
att krångla rejält vilket kan göra det till en ”dyr historia” om de inte håller för utlåning.

5.2 Britt på bibliotek B
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Britt arbetar på ett huvudbibliotek i en stor kommun. Informanten berättar att de haft
spelfilm i lite drygt tre år, sedan år 1999. Då det inte har funnits film så länge på
bibliotek B har man ännu inte hunnit bygga upp något stort bestånd och man har idag ca
300 filmer. Britt tycker det är relativt dyrt att köpa film. Då filmerna ingår i det övriga
medieanslaget och lånas ut gratis har man bara råd att köpa in ca 2-3 filmer i månaden.
Britt är inköpsansvarig för spelfilmen vilket främst beror på hennes ämneskunskaper
och ett brinnande intresse, hon går själv på bio flera gånger i veckan. Till sin hjälp har
hon den övriga personalen då man arbetar i ett team och diskuterar sinsemellan vilka
filmer som ska köpas in. Den vanligaste inköpskällan är Btj men det köps även en del
filmer från Ljudboksförlaget och Film Arkivet med flera. Britt menar att alternativa
inköpskällor därmed finns och att man därför inte blir alltför påverkade av Btj,

När man skulle starta med spelfilmsverksamhet var alla på bibliotek B överens om att
film kunde vara roligt att ha. Det hade länge funnits funderingar på det men tillstånd
saknades från kommunen. När kommunen sedan bytte majoritet fick biblioteket lov att
börja med spelfilm, det finns dock inga krav på att spelfilm ska tillhandahållas på
biblioteket. Det har snarare varit tvärtom, hävdar Britt, det ses mer som en extraservice
vilken egentligen inte hör hemma på ett bibliotek. Detta är något som Britt vänder sig
helt emot då hon menar att spelfilm är en naturlig del av bibliotekets samling. Hon
tycker också att det är synd att verksamheten med spelfilm inte är mer reglerad och hade
helst sett att det i bibliotekslagen uttryckligen stått att alla bibliotek ska tillhandahålla
kvalitetsfilm. Vidare kritiserar hon bibliotekslagen som hon anser vara föråldrad då den
endast talar om att all utlåning av litteratur ska vara avgiftsfri, medan den inte nämner
övriga medier såsom musik och film.

Britt har funderat på varför bibliotekarier överlag anser att CD-skivor ska vara gratis att
låna medan man gärna tar betalt för film. Hon menar att detta faktum pekar på djupa fel
i synen på vad film är för någonting, som att det skulle vara en sämre sorts kultur. En
anledning till att många bibliotek tar betalt tror hon grundar sig i denna syn av mediet
men också att många jämför bibliotekets filmverksamhet med videouthyrare som tar
betalt för film. Användarna är då vana vid att betala för filmer och med det, menar Britt,
legitimeras att man även tar betalt för film på biblioteken.

På bibliotek B finns en skriven policy för spelfilmsverksamheten. Bland annat tas här
upp att utbudet ska innehålla filmer med kvalitet, man ska erbjuda filmhistoria i form av
klassiker med mera. Vidare står det att ”videofilm ska erbjudas på samma villkor som
övriga biblioteksmedier” och att kvalitetsfilmen är ett lika konstnärligt berättarmedium
som boken. Informanten menar att det är viktigt med en sådan policy då det finns så
pass olika syn på filmmediet.

En anledning till att vissa bibliotek börjar med spelfilm är att de vill locka dit besökare
som annars inte skulle ha kommit, man hoppas då att användarna ska upptäcka
böckerna och kanske låna en bok med sig hem. Detta är ett resonemang Britt finner
ytterst besynnerligt; att film skulle vara en ”andrahandsgrej” och att litteraturen skulle
vara ”the real thing”. Britt hävdar att filmens och litteraturens kulturella värde är
jämförbara med varandra och samtalet kommer därmed in på 80-talets videovåldsdebatt.
Trots att debatten i stort sett är död tror Britt att många fördomar fortfarande hänger
kvar från denna tid och att det är dessa värderingar som spökar lite då man talar om film
som medium på bibliotek. Hon anser att det därför är extra viktigt att biblioteket inte
köper den typ av film som det då debatterades emot, såsom våldsfilmer.
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Filmerna som köps in på bibliotek B är till för alla invånarna i kommunen och man har
ingen speciell målgrupp i åtanke. Britt menar att det ska finnas något som passar alla
oavsett ålder, kön, utbildning etc. Uppskattningsvis tror hon dock att det är ungdomar
som lånar mest. Bibliotekarierna tar gärna emot inköpsförslag från användarna, varför
dessa har ett visst inflytande över vad som finns på hyllorna. Man anser sig ha en god
bild av vad användarna efterfrågar, vilket enligt Britt är sådana filmer som ändå skulle
köpts in och som går i linje med bibliotekets kvalitetskrav och urvalspolicy. Det brukar
heller inte vara någon som opponerar sig emot att de har satsat på smal film. Det möts
med positiva reaktioner då användarna tycker att det är bra att det finns ett ställe som
har kvalitetsfilm. Spelfilmen har dragit till sig fler användare till biblioteket och
utlåningsstatistiken på filmen är hög.

Britt för fram en intressant tanke om att biblioteken är ett slags motsvarighet till TV:s
public service utbud, det garanteras att det inte är skräp som erbjuds. Hon menar att de
har som mål att få användarna att upptäcka sådant de inte visste att de tyckte om. Man
vill visa på det lite ovanliga och udda som kan vara svårt att hitta annars. Detta är också
orsaken till att man försöker köpa in film från så ovanliga filmländer som möjligt för att
få en bred spridning. Det köps mycket europeisk film men även utomeuropeisk från
länder som Vietnam och Kina.

På bibliotek B vill man gärna köpa in film av god kvalitet. Begreppet kvalitet är dock
svårt att definiera och Britt har funderat mycket på vad det innebär. Hon menar att för
att något ska inneha kvalitet så måste man kunna återvända till det, det ska väcka något
inom en och ge en bestående reaktion. Hon poängterar att det inte alls behöver vara
positivt eller vackert utan något som gör att man förstår sig själv eller verkligheten
bättre, att uppleva känslor man inte visste fanns. Det är också viktigt att verket inte är
endimensionellt eller ytligt utan det ska finnas flera bottnar i filmen som gör den
givande att se flera gånger och ändå upptäcka nya saker. Hon beskriver det som en
känsla, att bli berörd. Samtidigt är inte kvalitetsbegreppet något konstant, menar Britt,
det gäller för alla medier att man hela tiden måste fundera över vad kvalitet är eftersom
begreppet ändras hela tiden mellan olika generationer och i samhället i stort.

På frågan om ortens betydelse för filmverksamheten på bibliotek anser Britt att det är
mycket viktigt att bibliotek på små orter tillhandahåller lite smalare filmer, då de som
bor i storstäderna har en fördel med det större utbud som erbjuds på bland annat
alternativa biografer. Vad gäller om tendenser i samhället påverkar filminköpen är det
något som Britt inte känner sig främmande inför, men det är inget som styr deras urval.
Dock har man det i åtanke och för att motverka exempelvis en ojämn könsfördelning
har man satsat på filmer av kvinnliga regissörer. Man ger dock inte avkall på kvaliteten i
sådana frågor, att filmen är bra är det viktigaste kriteriet. Andra faktorer som påverkar
filminköpen är filmfestivaler och filmgalor på tv. Britt köper utan undantag in sådana
filmer som får pris i Cannes och Venedig och även Göteborgs filmfestival då man enligt
henne vet att kvaliteten på dessa filmer ofta är mycket hög.

I framtiden ska man satsa ännu mer på DVD-film än vad som görs idag. De köps redan
in, men inte i lika stor mängd som VHS-film på grund av det mer begränsade utbudet.
Britt tror att det är bättre att låna ut VHS-film ur hållbarhetssynpunkt då dessa inte är
lika känsliga som DVD-film. Trots det finns vissa fördelar med DVD eftersom de bland
annat tar mindre hyllplats i anspråk. Slutligen tror Britt att filmen kommer att ha en
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ännu starkare ställning på biblioteken i framtiden än vad den har idag. Hon förmodar att
mediet har framtiden för sig och menar att det absolut inte är ett dött medium utan
snarare tvärtom då det kommer så många nya bra filmer. Vad gäller filmens ställning på
biblioteken tror hon att det även där kommer att komma en större medvetenhet om
filmverksamhet, att alla inser att det behövs en viss kompetens för att välja ut film och
hon efterfrågar mer ämneskunskaper. Britt ser ljust på filmens framtid då hon menar att
generationen efter henne har ett större intresse för film och att fler kommer att ha
studerat ämnet.

5.3 Catharina och Camilla på bibliotek C

I en liten kommun arbetar Catharina och Camilla på bibliotek C, som är ortens
huvudbibliotek och en del av ett nybyggt kulturhus. Catharina är inköpsansvarig för
vuxenavdelningens filmer och Camilla för barnavdelningens filmer. De första filmerna
köptes in för 5 till 10 år sedan på grund av att man var med i ett projekt tillsammans
med Av-centralen och kommunförbundet i länets huvudort. Då handlade det om
instruktionsvideos, musikvideos och filmer från utbildningsradion. Spelfilm för vuxna
började man med 2002 och har nu haft i ett år, enstaka barnfilmer hade man börjat köpa
in ca tre år tidigare. En ordentlig satsning på spelfilm valdes att göras eftersom bibliotek
fick bättre ekonomi tack vare ett ökat anslag. Att börja med spelfilm var också något
som tidigare diskuterats på biblioteket. Våren 2003 finns 103 spelfilmer för barn och
113 för vuxna.

Även om Catharina är ansvarig för inköpen på vuxensidan tar hon råd av övriga i
personalen. De olika filmförslagen diskuteras på bokmötena där alla kan komma med
sina åsikter. När Catharina gör filminköpen går hon mycket efter utbudet i Btj:s listor
men tittar även på sådant som man fått inköpsförslag på från låntagarna. Camilla arbetar
ensam med barnfilmerna då det inte är så många som har synpunkter om vad som ska
köpas in. Det mesta som köps in kommer alltså från Btj, vilket de båda tycker är
praktiskt eftersom de vet att där fungerar utlåningsrättigheterna som de ska. En del film
köps även från Ljudboksförlaget men andra försäljare är informanterna tveksamma till
eftersom deras lägre priser tyder på att de inte har utlåningsrättigheter. När
filmverksamheten startade på bibliotek C beställdes en större mängd film från Btj och
denna dominans har fortsatt. Att Btj är så stora på marknaden gör utbudet något snävt,
anser Catharina och Camilla, även om de framhåller att kvaliteten på filmerna som
erbjuds oftast är bra.

Båda menar att det kan vara svårt att veta om en film är bra. De hade önskat att det
fanns en hemsida där man kunde få tag på denna information eller exempelvis
recensioner av gamla filmer samt sådant som inte ingår i det dagsaktuella utbudet.
Catharina är en mycket filmintresserad person även utanför biblioteket och går gärna på
filmfestivaler och filmmuseer vilket ger henne fördelar i arbetet. Camilla, som har hand
om barnfilmerna, menar att hennes personliga filmintresse inte hjälper henne så mycket
i arbetet då hon inte för nöjes skull går och ser eller hyr en barnfilm.

Det finns en kortfattad målsättning, antagen av kulturnämnden, vilket fick till följd att
man gjorde upp en mediaplan på biblioteket gällande alla medier. Punkter som tas upp i
den är vissa urvals- och kvalitetskriterier. Man vill till exempel inte köpa in filmer som
innehåller rasfördomar eller spekulationer i våld eller pornografi. Kvalitets- och
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urvalskriterierna i mediaplanen gäller först och främst litteratur/texter av olika slag, men
film är inbegripen i kvalitetskraven som innefattar bland annat litterär, språklig och
pedagogisk kvalitet.

När beståndet byggdes upp ville man satsa särskilt på kvalitetsfilm och en del
filmklassiker köptes in som exempelvis Tystnaden och Smultronstället av Ingmar
Bergman. De nyare filmer som köps in har inte samma krav som de äldre på sig att bli
framtida klassiker. Det finns ändå en önskan om att de ska ha en viss bestående kvalitet.
Förutom att personalen på bibliotek C gärna ville börja med spelfilm hade användarna
relativ stort inflytande eftersom film varit efterfrågat en tid. När låntagarna kommer
med förslag på nya filmer försöker man i den mån det går att köpa in dem, förutsatt att
filmen håller den kvalitet som man eftersträvar. Catharina tycker att de flesta låntagare
som kommer med önskemål håller sig inom den kvalitetsram som finns. Exempel på en
sådan film är Sånger från andra våningen av Roy Andersson.

Både Catharina och Camilla har idéer om vad användarna vill se för filmer och med
tiden har de märkt vad det är för filmer som lånas ut mest. De vet i förväg att Grabben i
graven bredvid av Kjell Sundvall kommer att gå bättre än Viskningar och rop av Ingmar
Bergman. Trots det väljer man ändå att köpa in de smalare filmerna på biblioteket för att
ge användarna chansen att uppleva dem. Catharina menar att man utvecklar en känsla
för vilka filmer som kommer att gå bra, vilket Camilla håller med om. När man väljer
vilka filmer som ska köpas hem görs det delvis för att få låntagarna att upptäcka sådant
som de inte visste att de önskade sig. I sina inköp riktar de sig helt till invånarna på
orten, man tänker sig vad de skulle vilja ha och vad som skulle passa dem. Det är viktigt
att känna sina användare tycker Camilla.

Varken Catharina eller Camilla har funderat så mycket över vilken plats spelfilm har
bland övriga medier på biblioteket. Camilla menar att böcker nog är viktigare och hon
”ser hellre att barnen lånar tre böcker än en film”. Hon lägger också ner mer arbete på
böckerna än på filmen genom bland annat bokprat och skyltning. Båda informanterna
anser att filmerna ”går av sig själva” och någon reklam behövs inte för dem. Catharina
håller med om att böckerna känns lite viktigare men båda framhåller att det inte är
någon officiell inställning som de ger uttryck för. De menar att den här åsikten kanske
kommer sig av att filmer finns att hyra på andra ställen medan böcker inte går att låna
någon annanstans än på biblioteken.

Mer än att det är grundbehov att ha film på bibliotek tycker Catharina och Camilla att
det är en ”extra knorr” som de verkligen uppskattar. Camilla tycker inte att det riktigt
går att jämföra behovet av film med litteraturbehovet även om hon tycker att det är bra
om exempelvis invandrarbarn kan få se filmatiseringar av Astrid Lindgren-böcker.
Catharina framhåller dock vikten av att ha film på bibliotek på landsorten där det inte
finns samma utbud av film, varken på biograferna eller på videobutikerna. Som exempel
tar hon Paraplyerna i Cherbourgh av Jacques Demy som hon länge velat se men aldrig
fått tag på, nu går den att låna på biblioteket, vilket hon anser vara en fantastisk service.
Catharina menar att det skulle kunna ses som en god gärning att biblioteket
tillhandahåller film som användarna aldrig skulle kunna få tag på annars.

Catharina anser att det ibland kan vara svårt att välja ut film om hon inte känner till dem
i förväg. Ett bedömningskriterium som används är att undersöka om filmerna vunnit
några priser på olika filmfestivaler. Hon menar att det inte bara går att satsa på säkra
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kort utan man måste chansa ibland. Även Camilla tycker att priser är ett bra sätt att
bedöma filmernas kvalitet men hon framhåller även förankringen i barnböcker som hon
tycker är viktig. Om en film bygger på en bra bok tycker Camilla att den oftast har bra
kvalitet.

På bibliotek C finns det ingen nedtecknad målsättning med själva filmverksamheten
utan där har de utvecklat en del egna riktlinjer. Camilla köper exempelvis inte in några
Disneyfilmer då hon tycker att de ändå finns på så många andra ställen. Båda två menar
sig ha lite högre kvalitetskrav för barnfilm än för vuxenfilm. Både Catharina och
Camilla tycker att man håller bra kvalitet på sitt utbud, även om det kan vara svårt att
dra gränser för vad man ska köpa in. De tycker båda att man på bibliotek C håller en
högre kvalitet än vad flera andra bibliotek i regionen gör. Båda två menar att man nästan
har högre kvalitetskrav på film än vad man har på böcker eftersom man inte kan köpa in
lika stor andel film som böcker. På barnsidan är det än mer viktigt att kontrollera
kvaliteten då utbudet är mindre än på vuxenfilmen.

Catharina tycker sig ha märkt att influenserna från samhället är många och det är sådant
hon tänker på när filmurvalet görs. Även Camilla anser att samhället påverkar inköpen
och hon vill att filmerna ska skildra relevanta saker, något som hon menar är
sammanbundet med kvaliteten.

På frågan om de främjar viss typ av film svarar Camilla att hon gärna köper svensk
barnfilm då hon tycker att de filmerna överlag håller en hög kvalitet. Hon köper gärna
film även från andra länder som inte är så lätta att få tag på i vanliga videobutiker.
Catharina i sin tur menar att det är viktigt att ha ett brett utbud av europeisk film,
exempelvis från Frankrike, Italien och Spanien. De vill båda undvika en amerikansk
dominans i utbudet. Man vill inte heller ha samma filmer som i videobutikerna eftersom
det skulle kunna uppfattas som illojal konkurrens då bibliotek C lånar ut sina filmer
gratis. Biblioteket ska fungera som ett komplement till de lokala videouthyrarna och
erbjuda sådan film som annars kan vara svår att hitta. Catharina tycker att det är viktigt
att filmerna är avgiftsfria, något Camilla håller med om. De skulle finna det märkligt att
ta betalt för en tjänst när alla andra är gratis då gratisprincipen är viktig på bibliotek C.

De flesta vuxenfilmerna på bibliotek C är i VHS-format även om man så smått börjat
köpa in film på DVD. Catharina anser att man inte bör skynda på utvecklingen med
DVD då många fortfarande saknar DVD-spelare. Hon ser det som en demokratifråga
och menar att efterfrågan av DVD-film bör öka innan man börja köpa in fler filmer i
detta format. Hon vill inte tvinga låntagare att skaffa sig DVD-spelare för att det inte
finns några andra alternativ. På barnsidan köper man hellre DVD i den mån det går.
Camilla tycker att kvaliteten är bättre på DVD-filmerna och att de har lite längre
hållbarhet.

Catharina och Camilla vet inte om filmen kommer att ha en stark ställning på
biblioteken i framtiden. De tror att filmerna i allmänhet kommer att bli lättare att få tag
på men att gemene man inte kommer att ladda hem filmer via datorn eftersom alla inte
är så tekniska eller har tillgång till den utrustning som behövs. De tror dock att filmen
kommer att finnas kvar på biblioteken även om man inte vet i hur stor omfattning.
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5.4 David på bibliotek D

Bibliotek D, som är ett huvudbibliotek, ligger i en liten kommun i anslutning till ortens
gymnasieskola. David är bibliotekschef och det var också han som drog igång
satsningen med spelfilm på biblioteket. Man har haft spelfilm sedan 2001 och har nu
kommit upp i att antal av 132 filmer. I första hand har man valt att köpa in film till
huvudbiblioteket för att skaffa en större volym och därefter i mån av pengar köpa in till
filialerna. På biblioteket är det inte David som är inköpsansvarig men på bokmötena
diskuterar han tillsammans med de andra vilka filmer som ska tas hem. När man först
började köpa in film gjordes det i samråd med flera lärare på gymnasieskolan,
exempelvis från estetiska programmet.

Den mesta film som köps in kommer från Btj och målet är att köpa minst två filmer från
varje lista som kommer från Btj. I slutet av år 2002 fick man en del pengar över och
köpte då in barnfilm från andra inköpsställen. David menar dock att det ändå är Btj som
till stor del styr utbudet.

Även om man delvis vill ha filmer som lockar en lite större publik finns det inga
avsikter att konkurrera med de lokala videobutikerna. I samband med starten av
videoverksamheten talade David om i lokalpressen att biblioteket skulle fungera som ett
komplement till videobutikerna. Det har inte kommit några reaktioner från dessa att
biblioteket skulle ses som en konkurrent trots att bibliotekets filmer är avgiftsfria. Att
filmen är gratis att låna beror på ett politiskt beslut.

På biblioteket finns det olika användargrupper som lånar film. Förutom gymnasieelever
som tillsammans med andra ungdomar lånar mycket, har man en stor grupp
småbarnsföräldrar som återkommer. David menar att just föräldrarna lånar för att de
inte hinner gå på bio utan istället lånar en film på biblioteket som ett substitut. Det är
dock inte så många i pensionsåldern som lånar film. En särskild låntagargrupp David
lagt märke till är somaliska tonåringar som bland annat frågat efter filmen Malcolm X av
Spike Lee. Sedan man började med film på bibliotek D har man fått många reaktioner
från låntagarna och det är många som kommenterar verksamheten i positiva ordalag.

Vid filminköpen tar man hänsyn till inköpsförslag från låntagarna, även om förslagen
inte är så många. De filmer som efterfrågas köps dock bara in om de passar in
kvalitetsmässigt med den inköpspolicy som finns på bibliotek D. Filmerna köps in både
för att de ska passa många av låntagarna men också för att man vill ge dem chansen att
upptäcka sådant de inte visste att de tyckte om. David menar att om man kommer till
biblioteket för att låna en film och den inte finns inne så kanske låntagaren istället väljer
en film som hon/han inte hört talas och upptäcker att den är bra. Att få låntagarna att
upptäcka nya saker ses som positivt i arbetet med filmverksamheten. På bibliotek D
riktar man sig till alla målgrupper. David menar dock att man med filmen, liksom med
mycket av det övriga kulturutbudet, omedvetet riktar sig till en relativt bildad
medelklass eftersom biblioteket har ett något finkulturellt utbud. Detta menar han är
något som inte enbart gäller för denna kommun utan generellt för hela landet.

Filmverksamheten startades för att biblioteket skulle fungera som ett alternativ till det
privata utbudet på orten. David tycker det är särskilt viktigt att ha film på en mindre ort
eftersom det kan kompensera det övriga utbudet. Han vill även tillgängliggöra film som
inte är dagsaktuell och som annars har svårt att nå småsamhällen. En annan orsak till att
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filmverksamheten startades var att David ville föra fram filmens kulturella värde som
likvärdig med litteratur. Han tycker att kulturspridning och folkbildning ligger i linje
med folkbibliotekstankarna och att film på bibliotek ingår i detta mål. På bibliotek D
vill man därför satsa på klassiker och modern film med god kvalitet.

David tycker det är svårt att beskriva vad kvalitet är men han menar att filmerna gärna
får beröra och att de ska framföra någon slags idé som diskuteras, det kan gälla olika
saker som social misär, diskriminering med mera. Det är också viktigt att regissörens
och skådespelarnas insatser är goda och att filmen inte är gjord i ett spekulativt syfte
bara för att gå med vinst. Informanten menar att det kan vara svårt att dra en gräns för
hur kommersiellt biblioteket ska vara i sitt filmutbud. Som exempel ges Alejandro
Amenábars The Others och där någonstans går gränsen för hur pass populära filmer
man ska köpa in. Filmer såsom Pansarkryssaren Potemkin av Sergei Eisenstein från
1920-talet har man köpt in av mer kulturpolitiska skäl då de inte blir utlånade lika ofta
som nyare filmer. David menar att det är viktigt med variation i utbudet, från mer
populära filmer som lockar publik till smalare filmer som ger ett bredare utbud
sammanlagt i kommunen.

David upplever det som att kvalitetskraven har sänkts på senare tid vad gäller
litteraturen och så även för film. Filmerna bör inte ligga på en högre kulturell nivå än
det övriga utbudet på biblioteket. På bibliotek D tittar man för jämförelsens skull på hur
andra bibliotek gör men man tar också hjälp av statistik för att få vägledning. När film
köps in till bibliotek D främjas gärna lite mindre filmproducerande regioner då David
menar att den amerikanska dominansen inom populärkulturen ändå är så stor. Man
köper gärna film från grannländerna i Norden men även från övriga Europa och världen.
Det finns intresse för att köpa film från ”alternativa” regioner även om amerikanska
filmer inte väljs bort ifall de är bra.

På biblioteket har det inte förekommit några större diskussioner om vilken plats filmen
har bland andra medier. David menar att film inte konkurrerar med de andra medierna
på biblioteket utan att det är en naturlig del av beståndet. Informanten framhåller att det
är viktigt att arbeta för att film ska anses likvärdig litteratur, film ska inte ses som
”grädde på moset”. Att film ses som något extra på bibliotek är en syn David tror är
vanligt bland bibliotekarier runtom i Sverige. Han menar att filmen har kommit till
biblioteken för att stanna och att det ska ses som en självklarhet att huvudbiblioteken
har film likväl som filialerna om de inte är för små.

Att man mer eller mindre medvetet påverkas av hur samhället ser ut när film köps in är
något David reflekterat över. Även om man vill anpassa filmutbudet för att belysa
samhällsaspekter låter detta sig inte göras så lätt på grund av inköpskanalernas
begränsade utbud. Han framhåller att neutralitet är viktigt vid inköpen och att
personalen inte framför sina egna åsikter genom filmurvalet, utan det är upp till var och
en av låntagarna att göra ett ställningstagande. David tycker också att inköpsarbetet
påverkas av filmfestivaler och liknande, exempelvis har en film av Robert Guédiguian
som var med på Göteborgs filmfestival 2003 köpts in.

På bibliotek D har man valt att köpa in film på VHS, trots att man är medveten om att
film på DVD blir allt vanligare. Att man väljer att inte köpa DVD-film beror på att
många ännu inte har DVD-spelare och i sådana fall skulle gå miste om utbudet av
bibliotekets filmer. David påpekar att det är filmerna i sig som är det viktiga, inte
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formatet. Han menar vidare att det finns en skillnad i kvalitet mellan VHS och DVD.
Om DVD-filmerna används på rätt sätt har de mycket längre hållbarhet men David har
märkt med CD-ROM-beståndet att skivorna lätt förstörs då de är ömtåliga och
låntagarna inte alltid är varsamma i hanteringen. Någon satsning på DVD-film kommer
inte ske ordentligt förrän man märker att VHS-formatet är på väg ut och användarna
efterfrågar DVD-film.

I framtiden tror David att de visuella elektroniska medierna kommer att bli ännu större,
även på små folkbibliotek. Han tänker sig att bibliotekets hemsida kommer att bli mer
interaktiv och att låntagarna ska kunna ladda hem filmer därifrån genom att logga in
med lösenord. På detta sätt tror han att användarna kommer att få tillgång till film i
framtiden och att filmerna eventuellt kommer att försvinna från biblioteken i de format
som finns idag.

5.5 Ester på bibliotek E

Ester arbetar på bibliotek E som ligger i en stor stad. Biblioteket är en filial till
huvudbiblioteket men är trots det relativt stort. Det ligger i ett invandrartätt område och
man tillhandahåller medier på många olika språk. På bibliotek E har man valt att inte ha
någon spelfilm. Ester berättar att man hellre vill prioritera det skrivna språket i olika
former, såsom böcker, databaser, Internet med mera. Detta just för att en stor andel av
användarna behöver hjälp med både sitt modersmål och svenskan. Man har valt bort
film för att inte splittra sina resurser.

På bibliotek E har det inte förekommit några större diskussioner om alternativet att
skaffa spelfilm och att man inte ska ha film på biblioteket är något hela personalen
verkar vara överrens om. Man har dock skaffat ett fåtal faktafilmer som handlar om
staden som biblioteket ligger i vilka används i SFI-undervisningen (svenska för
invandrare). I den mån diskussioner har förekommit om att skaffa film har fokus enbart
legat på fackfilm menar Ester. Det format man skulle satsa på vore i så fall DVD
eftersom Ester menar att VHS-film snart kommer att vara överspelat. Hon anser att de
fall där videofilm skulle vara bättre än en bok eller annat skrivet material är om det
exempelvis handlar om instruktioner eller en beskrivning av hur man gör saker, vilket
kanske uttrycks bättre med bilder än vad det gör med ord. Hon tror att de så
småningom, om ekonomin blir bättre, kanske kommer att skaffa film men att det i
sådana fall kommer att handla om fackvideo.

Man har helt nischat verksamheten efter den befolkning som bor i området och
människorna som bor där kommer från många olika delar av världen. Ester menar att
om man någon gång i framtiden kommer att skaffa spelfilm så skulle man i sådana fall
helt anpassa inköpen efter alla de olika nationaliteter som finns i området och
förmodligen varken skaffa amerikansk eller svensk film.

På frågan om det i allmänhet är viktigt att ha film på bibliotek svarar Ester att det
skrivna ordet är bibliotekens uppdrag och därför ska det prioriteras. Särskilt då
resurserna blivit mindre och mindre. Hon menar vidare att om man ska satsa på ett nytt
medium så måste detta göras helhjärtat och resurser ska finnas för att man ska kunna
göra ett medvetet och konsekvent urval. Då detta är tids- och personalkrävande skulle
man på bibliotek E inte kunna göra något bra av en filmverksamhet menar informanten.
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Ester ser spelfilmen som en konkurrent till läsandet av böcker och menar att biblioteket
har som uppgift att främja romanslukandet. Genom att läsa böcker skapar man sina egna
bilder och får dem inte till sig automatiskt som när man ser en spelfilm.

Ibland kommer användare och frågar varför de inte har spelfilm på bibliotek E men när
Ester eller någon annan förklarar varför så verkar man nöja sig med det. Ester vet inte
om det beror på att användarna är auktoritetstroende eller om det beror på något annat.
Man försöker alltid hjälpa låntagarna att få tag på film genom att hänvisa dem till andra
bibliotek som lånar eller hyr ut film, alternativt hjälpa dem att beställa en specifik film.
Ester tycker det är tråkigt att inte spelfilm liksom böcker kan skickas mellan biblioteken
då hon gärna hade fjärrbeställt åt sina låntagare. Hon ser det som en bristande solidaritet
inom bibliotekssystemet. Kanske skulle de locka nya låntagare om man började med
spelfilm men det vet Ester inte säkert. Som situationen är nu tycker hon dock att det är
tillräckligt att hänvisa låntagarna vidare till andra bibliotek i staden.

Att storleken på orten har betydelse för om man ska spelfilm på bibliotek eller inte
menar Ester är något man ska ta hänsyn till. På en mindre ort med ett mer begränsat
utbud är det viktigare att öka tillgången till kvalitetsfilm och det kan ses som en
kulturpolitisk uppgift. Men Ester anser att det då måste finnas ett politiskt beslut som
grund för att börja med spelfilmsverksamhet.

Ester tycker att det är svårt att svara på vad kvalitet är för något. Hon menar också att
för mycket tid läggs ner på att diskutera kvalitet på skönlitteratur och att man istället
borde fokusera mer på facklitteratur. Det är viktigt att inte låta sig påverkas för mycket
av trender utan hela tiden välja relevanta ämnen och att hålla sig neutral till flödet av allt
nytt och enbart välja ut det bästa. Informanten anser att samma kvalitetskrav som finns
för böcker även ska gälla för film. Det viktigaste med urvals- och inköpsprinciperna är
att tillhandahålla det som användarna inte så lätt får tag i annars, utbudet ska
komplettera lokala videouthyrare så att det sammanlagda utbudet blir bredare och mer
omfattande.

Även om det på bibliotek E har talats om att kanske skaffa film i framtiden tror Ester
inte att det kommer att hända under hennes tid på biblioteket även om hon har ett antal
år kvar till pensionen. Förutom att befolkningen i staden har tillgång till film i alla
videoaffärer menar Ester att det finns ett enormt utbud genom alla filmkanaler, parabol-
och kabel-TV. Eftersom man på bibliotek E redan har svårt att klara av att köpa in alla
de medier man nu koncentrerar sig på skulle en filmsatsning inte vara möjlig.

5.6 Fia på bibliotek F

På Bibliotek F, som är litet och relativt nybyggt bibliotek, arbetar Fia. Det ligger i en
liten kommun och är ortens huvudbibliotek. I dagsläget har man inga spelfilmer men till
hösten 2003 har man planer på att starta en sådan verksamhet. Det finns ingen enskild
person som ansvarar för inköpen utan de ska vara tre bibliotekarier som gör dessa
tillsammans. I dagsläget är det dock Fia som tar hand om inköpen även om hon
rådfrågar de andra. Det är främst från Btj man tänker beställa men även från
Ljudboksförlaget.
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Det finns lite olika anledningar till att man valt att starta med spelfilm nu. Det största
skälet är att man har haft förfrågningar från användarna under en längre tid. När man nu
har fått lite extra anslag och dessutom har plats för det beslöt man sig för att börja,
enligt Fia. Av flera olika orsaker kommer man endast att köpa in DVD-filmer. Dels så
tar de mindre plats och dels så tror man att alltfler användare kommer att efterfråga
DVD-film istället för det gamla formatet VHS. Informanten resonerar att de på detta sätt
kan hoppa över ett teknikstadium och slipper skaffa sådan utrustning. Det upplevs inte
som något problem att många inte har skaffat DVD-spelare ännu då man tror att alltfler
kommer att ha det i framtiden och att många även kan se filmerna genom datorn.

En annan faktor som man har att ta hänsyn till är de lokala videouthyrarna. Det är en
liten ort och konkurrensen är hård om kunderna. De är heller inte vana vid att
biblioteket har tagit rollen som videouthyrare och man vet ännu inte hur videohandlarna
kommer att reagera. För att undvika illojal konkurrens har man bestämt att ta betalt för
att låna ut filmerna vilket gäller både för barn- och vuxenfilmen. Dessutom behövs
intäkterna för att kunna finansiera filmverksamheten. Avgiftsfrågan blir väldigt tydlig
på bibliotek F i och med att man inte tar betalt för några andra tjänster. Fia menar att
böcker och CD-skivor inte finns att hyra eller låna någon annanstans vilket inte är fallet
med film. Andra argument för att ta betalt som informanten framför är att folk ändå är
vana vid att hyra film och då är det mer legitimt att ta betalt för det även på biblioteket.

Informanten anser att det är viktigt att kunna erbjuda sådan film som inte längre går att
få tag på i de vanliga videobutikerna. Hon poängterar också att det framförallt är viktigt
att kunna erbjuda bra barnfilm. Fia framhåller att det finns så mycket bra svensk och
dansk barnfilm som aldrig syns på hyllorna i videobutikerna och att filmerna där endast
hyrs ut då de är kommersiellt gångbara. Biblioteket ska fungera som en motvikt till
detta utbud och man ska genom det få en chans att se även gamla filmer. Målsättningen
är att först och främst bygga upp ett bra filmbibliotek för barn, även om film för vuxna
också ska finnas och detta på grund av att efterfrågan är så stor. Ett stort problem är
dock det bristande utbudet på barnfilm hos återförsäljarna. Problemet blir om möjligt
ännu mer akut då man dessutom ska få tag på dem på DVD. Detta hoppas Fia dock ska
bli bättre ju fler bibliotek som börjar med DVD.

Fia tror inte att man kommer att locka särskilt många nya användare till bibliotek F när
man börjar med spelfilm, utan potentiella låntagare är de som läser mycket och redan
går till bibliotek F. Hon tror att dessa också ser mycket film av den sort som biblioteket
tänkt att ha. Kanske vet folk som brukar besöka biblioteket att det står för en viss
kvalitet och att detta även kommer att gälla för filmen, då man hyr en film på biblioteket
ska det inte vara skräp man kommer hem med, menar hon. De kvalitetskriterier som
finns för böcker ska också gälla för film.

En förhoppning Fia har är att folk ska få upp ögonen för att det finns annat för barnen
än Disneyfilmer och tecknat. Hon har en önskan om att öka invånarnas tillgång och
framförallt intresse för film som är lite smalare än det vanliga kommersiella utbudet.
Det hänger också ihop med ett folkbildningsansvar att biblioteken ska stå för
alternativen, menar Fia. Hon har också märkt att det finns en efterfrågan på
kvalitetsfilm, särskilt i en liten kommun där det inte finns så många biografer och det
kan vara svårare att få tillgång till ett smalare utbud. Det finns en tanke om att
användarna ska kunna lämna inköpsförslag på filmer, precis som de gör med andra
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medier. Ett krav är dock att filmerna inte ska vara alltför kommersiella och att de ska gå
i linje med bibliotekets kvalitetspolicy.

Informanten anser att kvalitet är när något håller genom åren, fysiskt men framförallt
innehållsmässigt. Hon menar att man ska kunna se en film flera gånger och ändå ha
behållning av den, att den fortfarande ska kännas aktuell och inte vara förstörd av tiden.
Vidare talar hon om att den ska sätta igång en tankeverksamhet och ge en upplevelse
som kan stärka den som ser filmen på olika sätt. Det kan vara en skönhetsupplevelse
men också en intellektuell upplevelse.

På biblioteket har man redan diskuterat en del kring kvalitetsfrågorna. Även om man
ännu inte har någon skriven kvalitetspolicy för filmverksamheten finns ändå en uttalad
åsikt om att det inte ska köpas in alltför kommersiell film. Det ska finnas en tanke med
de filmer som väljs, att biblioteket ska stå för alternativet. Det som främst ska
prioriteras är svensk film, men man vill även främja film från andra språkområden i den
mån de går att få tag på. Även om man vill undvika sådant som är alltför kommersiellt
gångbart innebär det inte att man helt väljer bort sådant om de håller bra kvalitet. Ett
exempel som tas upp är filmen Grabben i graven bredvid av Kjell Sundvall. Det är en
film som Fia tror kommer att vara kommersiellt gångbar men som ändå kommer att
köpas in. Argumentet för detta är att filmen varit en bok från början och att den på så
sätt har en koppling till det som man pratar om i den dagliga verksamheten, det vill säga
litteraturen.

Fia anser att filmen är ett komplement till boken, och inte en konkurrent. Hon menar att
man får en upplevelse av båda, fast på olika sätt. En skillnad som nämns är att man inte
behöver använda sin fantasi lika mycket då man ser en film som när man läser en bok.
Hon anser att när de nu ska skaffa film till biblioteket ska mediet ha en likvärdig
ställning med de övriga extramedierna. Informanten tillägger dock att den litteratur som
erbjuds fortfarande kommer att vara det som det läggs ner mest arbete på, framförallt
vad gäller förmedling. Hon har svårt att se sig själv stå på ett föräldramöte och prata om
film istället för om böcker vilket, som hon själv påpekar, innebär att filmen ändå inte
blir lika viktig. Det är främst med tanke på barnen som hon för fram de här tankarna då
de har ett stort behov av böcker för bland annat skriv- och läsutvecklingen. Detta är
något hon menar att film inte kan ersätta.

Informanten har inte funderat så mycket över om film och litteratur har ett lika högt
kulturellt värde och hon menar att skönlitteratur traditionellt sett kanske anses som
något finare än spelfilm. Hon tror att detta kan ha vänt i och med att det finns så mycket
bra film och hon nämner Ingmar Bergman som ett exempel. Hon står dock fast vid att i
allmänhet så ses det nog finare att skriva en skönlitterär roman än att göra en spelfilm.
Hon tror att många ser filmtittande mer som underhållning än som ”bildande” men att ju
fler filmer som ses desto mer kräsen blir man. Fia menar att ju mer man lär sig desto fler
filmer vill man se som kräver mer av en, vilket kan vara bildande i sig då det väcker ett
behov att lära sig nya saker.

Vad gäller framtiden så tror hon att DVD-film på bibliotek inte är något bestående utan
mer del av en övergångsperiod. Hon ser en utveckling mot att människor laddar hem
sina filmer från Internet direkt till datorn och inte behöver ta omvägen via videobutiken
eller biblioteket. Hon menar att det är lite av en avvägning vad man ska satsa på och inte
och på grund av detta kan bibliotek bli anklagade för att vara bakåtsträvande. Fia hävdar



48

dock att det gäller att tänka efter ordentligt innan man börjar med något nytt eftersom
utvecklingen hela tiden går framåt. Hon tillägger att så som det är just nu kommer det
aldrig att vara i framtiden.

5.7 Gun på bibliotek G

Gun arbetar på huvudbiblioteket G som ligger i en stor kommun.
Spelfilmsverksamheten har här pågått länge, sedan hösten 1992, och man har därför
hunnit få en relativt stor samling på 800 filmer. Anledningen till att man startade med
spelfilm tror Gun beror på att man ville prova på nya medier för att locka folk till
biblioteket.

Det mesta som köps in kommer från Btj, men man köper även en liten mängd från
Ljudboksförlaget. Spontant anser Gun att Btj styr utbudet för film på biblioteken, men
hon hävdar också att de inte kan köpa in vad som helst på grund av licensavtal. Hon
anser också att utbudet har blivit mycket bättre nu än då de började köpa från dem, det
finns idag mer att välja på. Förr var det ett begränsat utbud som reglerade hur mycket
man skulle köpa in, idag är det istället ekonomin.

Det finns inga krav eller riktlinjer från kommunen om hur spelfilmsverksamheten ska
gå till utan de enda krav som finns är att biblioteket ska ha ett varierat utbud av media.
Gun tycker egentligen inte att det behövs några riktlinjer då alla bibliotek inte har
samma möjligheter att tillhandahålla ett brett utbud av film. Som exempel tar hon att en
liten filial som har spelfilm kanske inte har råd att köpa in så mycket, och sen när
filmerna har varit utlånade några gånger så står de bara där i hyllan utan att folk lånar
dem. Hon kallar sig själv konservativ eftersom hon anser att det finns viktigare saker för
ett bibliotek att lägga pengarna på än just film. Särskilt i de fall då man har en liten
budget att röra sig med. Det finns heller inget specifikt måldokument för
spelfilmsverksamheten på biblioteket där Gun arbetar, det som finns är en mer allmän
tanke om att man vill erbjuda så många olika medier som möjligt.

Det kommer många användare till biblioteket för att låna film och det händer också att
de har blivit hänvisade dit från videobutiken. Detta beror på att man inte har samma
sorts urval som videohandlarna i staden. Enligt Gun var dock videohandlarna oroliga för
konkurrensen när man började med film på biblioteket. Efterhand upptäcktes dock att
det inte blev någon konkurrens om ”kunderna” och videodistributörernas riksförbund
lättade då på sina restriktioner.

Den målgrupp man har för filmverksamheten är alla invånare i kommunen och man
köper därför film både för barn och vuxna. Informanten tycker att det är svårt att säga
vilken grupp som lånar mest men hon gissar på att det är åldersgruppen runt 40-50 år.
Det är också många ungdomar som lånar, men inte så många pensionärer även om det
finns undantag där också. Man tar emot inköpsförslag från användarna, men enligt Gun
är det något besvärligt då det inte går att få tag på alla filmerna på grund av avtal och
liknande. Det är också så att de flesta förslag som ges är sådana filmer som man ändå
skulle vilja köpa in om de fanns tillgängliga, det vill säga lite smalare filmer.
Biblioteket får sällan inköpsförslag på så ”breda” filmer som finns i videobutikerna.
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De riktlinjer som finns för spelfilmen på bibliotek G är att de ska vara av god kvalitet.
Filmerna köps gärna från icke-traditionella filmländer då man vill eftersträva en bred
spridning. Det köps också in mycket svensk film, dock inte allt som kommer utan
enbart det som håller kvalitetsmässigt. Trots att målet är att satsa på lite smalare film så
försöker man ändå ha ett varierat utbud menar informanten. Det finns ibland önskemål
bland de anställda på biblioteket att man även ska köpa in lite mer ”kommersiell” film
för att locka folk till att låna. Det kan också vara så att en film som bygger på en bok
köps in enbart på grund av det. Detta tycker inte Gun är så konstigt då hon menar att det
ändå är boken som utgör basen i verksamheten.

Det är svårt att definiera exakt vad kvalitet är, menar Gun. Hon anser sig inte ha några
specifika kriterier utan hon tittar bland annat på regi, manus, skådespelare med mera.
Informanten hävdar att det på vissa sätt går att jämföra film och litteratur med varandra
om man ser till kvalitet, men samtidigt menar hon att det finns många fler faktorer att ta
hänsyn till vid filmurval såsom foto och regi. Hon kan tänka sig att köpa in en film från
ett ovanligt filmland just för att den kommer därifrån även om den bara hade fått
halvbra kritik.

På biblioteket tar man ut en liten avgift på 10 kronor för att hyra film. Detta är inget
som behövs för att finansiera själva filmverksamheten då den är inräknad i det övriga
medieanslaget. Det ger istället lite extrapengar till biblioteket, vilket informanten tycker
är bra. Från början trodde hon även att det var så att man inte fick låna ut film gratis
med tanke på konkurrensen, och hon trodde att det fortfarande förhöll sig så. Hon vill
minnas att de signaler man fick på biblioteket då verksamheten startade var att man inte
fick ta betalt för musikutlåning men att man var tvungen att hyra ut filmen.

På frågan hur viktigt hon tycker det är att tillhandahålla spelfilm svarar hon att för tio år
sedan hade hon nog sagt att det inte var så viktigt, men idag ser hon det på ett annat sätt
eftersom hon märker hur populär filmen är. Gun anser att spelfilmsverksamheten är en
meningsfull service och det särskilt med tanke på att biblioteket ger tillgång till sådana
filmer som kan vara svåra att få tag i på annat sätt. Filmuthyrning bidrar också till
mycket annat, menar hon. Exempelvis så kan det bidra till att folk får upp ögonen för
biblioteket och upptäcker att de faktiskt kan ha nytta av det. Vissa lånar aldrig böcker
men de kommer ändå för att låna en film, och hon hoppas också på att även de en dag
ska upptäcka de tryckta medierna och låna med sig en bok hem.

Gun kan inte minnas att det någonsin har förekommit några diskussioner på biblioteket
ifall spelfilmen verkligen hör hemma där. Hon menar att det snarare är så att personalen
verkligen uppskattar att man har film och att många även lånar för egen del. Däremot så
har hon själv funderat en del över om biblioteket verkligen är rätta platsen, men
kommer fram till att det nog ändå är så eftersom bibliotekarier har erfarenhet och
tradition av att låna ut medier.

Informanten tror att det som man kan få ut av att se en film är detsamma som man får av
böcker. Hon hävdar att en del läser böcker och en del ser film för att bli underhållna och
för att fly bort från vardagen. Vissa läser för att lära sig något och bli bildade, men när
det gäller film så menar Gun att det nog handlar mer om underhållning. Trots det så
finns det personer som ser film för att fylla andra sorters behov, menar Gun.
Underhållning ser dock olika ut för olika människor, en del föredrar Lasse Åbergs
Sällskapsresan medan andra kräver både djupare och svårare filmer. Informanten tror
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att det handlar om en generationsskillnad och hon tar sig själv som exempel. Då hon var
yngre läste hon gärna tunga och svåra böcker medan hon nu mest läser för att slappna av
vilket hon menar också gäller för film. Unga har en helt annan tillgång till film idag än
när hon var ung och det finns också ett större intresse och mer kunskap om mediet, tror
informanten.

Gun upplever det som att filmerna har en prioriterad plats på biblioteket. Extra anslag
tilldelas för att man ska kunna köpa in ett större antal filmer på en gång, och framförallt
från chefshåll så uppmuntras spelfilmsverksamheten. Hon upplever inte direkt att filmen
är en konkurrent till litteraturen utan snarare komplement, speciellt i de fall där man
köper in filmatiserade böcker vilket hon hoppas kunna bidra till att intresse väcks även
för läsandet. Däremot kan hon uppleva bild och ljud som en konkurrent till mer
textbaserade medier i samhället i stort även om båda har existensberättigande.

Man har börjat med att köpa in DVD-film till biblioteket, även om det fortfarande är
VHS-formatet som dominerar. Redan nu försöker man dock att gå över mer och mer till
DVD-film, även om det finns vissa nackdelar med formatet, som att skivorna är
känsliga och lätt går sönder. Gun tycker det är svårt att sia om hur det kommer att se ut i
framtiden på biblioteken. Hon tror att det kommer att gå att ladda hem filmer direkt till
sin dator. Det är mycket osäkert hur det kommer att se ut, men Gun tror att man
kommer att fortsätta att låna ut film på biblioteket i många år till.
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6 Analys och diskussion

I denna del av uppsatsen kopplas intervjuresultatet samman med tidigare forskning och
teori. Analysen är indelad efter sex huvudteman med undergrupper som framträtt under
arbetet med intervjumaterialet. Dessa teman har valts ut med utgångspunkt från
informanternas svar, ämnen som engagerat dem och som de återkommit till. En annan
bidragande orsak till att just dessa teman valts är att informanterna, oberoende av
varandra, har uttalat sig om samma saker trots de relativt öppna frågorna. Att vi har
strukturerat analysen efter temana istället för efter frågeställningarna beror på att
ämnena som analyseras ofta placerar sig under flera olika teman och vinner på att
diskuteras ur olika perspektiv. Eftersom syftet inte varit att dra några slutgiltiga
generella slutsatser som gäller för alla bibliotekarier utan att framhäva individernas
olika åsikter kommer inte alla informanternas svar fram i varje fråga. Det kan bero på
att svaret inte förde analysen vidare, att informanten inte berördes av ämnesområdet
eller att en av de andra deltagarna i studien förde ett mer omfattande resonemang.

Det finns en tanke med den ordningsföljd som valts. Det första temat, urval och
beståndsutveckling, är en grundläggande förutsättning för hela filmverksamheten på ett
bibliotek. Efter detta ser vi till vilka faktorer utanför institutionen som påverkar urvalet
av film. Härefter följer ett avsnitt om kvalitet och om hur bibliotekarierna resonerar
kring begreppet. Här tas också kvalitetsdiskussionen upp och hur den påverkar arbetet. I
nästa avsnitt belyses hur informanterna ser på användarna och vilka låntagare man
vänder sig till. Vidare undersöks även hur delaktiga användarna är i urvalsprocessen av
film. Femte temat handlar om hur bibliotekarier resonerar kring film och dess vara på
biblioteken, bland annat i jämförelse med litteratur. Andra frågor som diskuteras i detta
avsnitt är avgiftsfrågan och filmens framtid på biblioteken. Det sista avsnittet berör
sådana värderingar hos bibliotekarierna som kan påverka inköp av film och inflytande
över användarna.

6.1 Urval och beståndsutveckling

När ett bibliotek startar upp en filmverksamhet måste bibliotekarierna fundera över
vilken typ av film som ska tillhandahållas och hur man ska köpa in dem. Det är viktigt
att ha en utarbetad arbetsplan och ett mål med verksamheten. I detta kapitel ska vi
undersöka hur det har gått till när de olika biblioteken i studien har startat med sina
filmverksamheter eller varför man har valt bort en sådan. Vi ska också se på vilka olika
typer av målsättningar som finns, hur själva urvalsarbetet går till samt vilka källor som
används vid inköpen.

6.1.1 Att starta en filmverksamhet
Genom intervjuerna som gjorts har det framkommit att förekomsten av spelfilm kan
skilja sig markant mellan biblioteken, vilket också visats i presentationen av de olika
biblioteken. På bibliotek A och G har man haft spelfilm länge medan man på bibliotek
B, C och D relativt nyligen startat upp en spelfilmsverksamhet. På bibliotek F ska man
börja till hösten 2003 medan man på bibliotek E valt bort spelfilm till förmån för andra
medier.
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Olika förutsättningar har spelat roll för hur det kom sig att man på de olika biblioteken
började, eller ska börja med spelfilm. På bibliotek A deltog man i ett projekt medan man
på bibliotek B hade diskuterat frågan länge men inte fått lov från kommunen. När
kommunen sedan bytte majoritet kunde man börja med spelfilm. På bibliotek C och F
var det i huvudsak en bättre ekonomi som tillsammans med efterfrågan från användarna
möjliggjorde verksamheten. På bibliotek F hade det även betydelse att man flyttade till
större lokaler. På bibliotek D var det främst ett personligt engagemang från
bibliotekschefen medan man på bibliotek G framför allt ville locka nya användare samt
erbjuda ett nytt medium. Att man på bibliotek E valt att inte ha spelfilm beror på att
man inte vill splittra sin resurser utan helhjärtat satsa på litteratur då det finns många
olika nationaliteter i området. Man anser att om pengar från budgeten skulle läggas på
en filmverksamhet så skulle den övriga verksamheten bli lidande.

Att det ser så olika ut på biblioteken beror på att det kan finnas olika syften med en
spelfilmsverksamhet. Rehrauers skäl till varför man ska ha film på ett bibliotek, bland
annat att användarna förväntar sig det, för att locka nya låntagare eller att det är en
universell kommunikationsform (kap 4.4.2) korresponderar väl med vad som
framkommer i intervjuerna. På bibliotek C och F har efterfrågan från användarna haft
stort inflytande på att man började med spelfilm. Att locka nya låntagare framkommer
också som ett av skälen till varför man började med spelfilm på bibliotek G och Gun
säger att: ”Förmodligen var det väl så att man skulle prova på nya medier för att locka
folk.” Oavsett orsaken till att man startar med en filmverksamhet så är det viktigt att ta
ställning till syftet med en sådan.

6.1.2 Målsättning med filmverksamhet
Att ha en nedtecknad målsättning specifikt för filmverksamheten är inte ett vanligt
arbetssätt hos våra informanter. Trots detta finns ändå en relativt klar tanke med vad
man vill uppnå med sina filmer och man har inga större problem med att förklara syftet
med en filmverksamhet.

Maria Nilssons fyra kategorier av målsättningar; information, kultur, demokrati samt
folkbildning, går att applicera på de idéer om verksamheten som våra informanter har
uttryckt. Av dessa fyra målsättningar är kultur och demokrati de som framträder mest
och även folkbildningstanken lyser igenom. Däremot är det ingen av informanterna som
särskilt framhåller spelfilm som en informationskälla. De talar om bibliotekets roll som
förmedlare av sådant som är annorlunda och som kan vara svårt att upptäcka eller få tag
på genom andra distributionskanaler i samhället vilket kan ses som en kulturell
målsättning. Britt uttrycker det så här:

Det tror jag driver många bibliotekarier, även i sitt arbete med litteratur och musik
[förutom film], att man vill peka på det lite ovanliga, det udda, det som kan vara svårt
att hitta /…/ det går i linje med hela biblioteksidén.

Med en demokratisk målsättning finns en tanke om ett brett och varierat utbud
tillgängligt för användarna. Ester menar att oavsett om man har film eller inte så ska
man arbeta för att kommuninvånarna totalt sett har ett större urval. ”Det som är viktigt
med principerna är ju nämligen att tillhandahålla det som folk inte ramlar över annars.
Alltså göra att utbudet sammanlagt blir bredare”. Folkbildningstanken kommer fram i
Fia och Davids resonemang då de menar att biblioteken genom sin filmverksamhet har
ett ansvar att stå för folkbildning. När informanterna diskuterar just
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folkbildningsansvaret sätts detta ofta i samband med användarna, varför resonemanget
kommer att utvecklas vidare i kapitel 6.4.2.

Som nämnts i kapitel 4.4.1 poängterar Gorman och Howes hur viktigt det är att ha en
nedtecknad målsättning för att klargöra målet med verksamheten, både på kort och lång
sikt. Exempelvis underlättas det vardagliga arbetet och verksamheten blir lättare att
hantera för framtida service. De menar också att biblioteken tar sitt ansvar gentemot
användarna genom att ha en nedtecknad beståndsutvecklingspolicy. Detta för att
samlingarna även ska kunna fungera för framtida låntagargrupper.

Att ha en nedtecknad målsättning för spelfilm på bibliotek verkar dock vara ett ovanligt
tillvägagångssätt i praktiken, åtminstone på de bibliotek som ingår i denna studie.
Istället används en gemensam muntlig praxis kollegorna emellan över vad som ska
köpas in. Vad gäller detta arbetssätt menar exempelvis Gun att det inte fanns några
nedtecknade riktlinjer, varken från biblioteket eller från kommunen, när man började
med spelfilmsverksamheten på bibliotek G. Hon tror att det kanske efteråt tillkommit
önskemål från kommunen om att man ska ha ”…ett varierat utbud av media, jag vet inte
faktiskt, utan vi gör ju det vi tycker att vi ska göra”. Även andra informanter säger att
det saknas nedtecknade riktlinjer om spelfilm, både på biblioteket och från kommunen.
Det som finns är ofta en övergripande målsättning för hela bibliotekets verksamhet där
film ingår som ett medium bland andra. Även om arbetet med filmverksamheten verkar
fungera bra utan en policy skulle man med fördel kunna använda sig av en sådan. En
modifierad version av Rehrauers exempel på urvalpolicyn för film från Westchester
Library System (kap 4.4.3) skulle kunna vara lämplig då den i hög grad liknar de tankar
informanterna för fram.

Endast på ett av de sju biblioteken finns en policy specifikt utformad för spelfilm. Det
är de avdelningsansvariga på bibliotek B som utarbetat denna policy. Att så få av
biblioteken har en policy för spelfilm kan spegla det Rehrauer säger då han menar att
många bibliotekarier föredrar att inte ha någon policy, eftersom de då kan känna sig
låsta av en sådan och vara förhindrade att fritt välja de filmer de vill (kap 4.4.3). Att så
få har en policy för spelfilmen kan även bero på andra orsaker än de Rehrauer tar upp.
Till exempel har man ännu inte hunnit utarbeta en sådan, som på bibliotek F och D,
eller så anses det inte nödvändigt att ha en policy just för film eftersom verksamheten
fungerar bra ändå.

6.1.3 Urvalsprocess och fortsatt arbete
Då informanterna väljer ut vilka filmer som ska köpas in krävs förarbete och
inköpsprocessen tas i olika steg. Även om filmurvalet är mer begränsat än för böcker
måste ändå en avvägning göras då man inte kan köpa in alla nya filmer som kommer.

Det  första steget i en urvalsprocess är enligt Kristiansson och Kajberg identifikation av
titlar som kan vara intressanta för inköp (kap 4.4.1). För att kunna göra detta måste den
inköpsansvarige undersöka utbudet och skaffa sig en överblick över vad som finns
tillgängligt. På informanternas bibliotek fungerar inköpsprocessen olika. Britt, Gun,
Catharina och Camilla är alla inköpsansvariga på sina respektive bibliotek och arbetar
på lite olika sätt. Britt menar att: ”…det är nog vårt team, som heter konst & musik, som
har hand om spelfilmerna. Så att jag är ju inte envåldig bestämmare, men det är jag som
föreslår och bevakar utbudet och så.” Även Catharina bevakar vilka filmer som ges ut
och som finns tillgängliga. ”Jag läser i alla fall häftena [Btj:s] och tar även reda på andra
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tips och framför dem till bokmötet, då vi har bokmöten. Då har alla möjligheter att
tycka något.” Som citaten visar är det ofta en person som har det övergripande ansvaret
för identifikationen. Steg två, att välja ut relevant material, behandlas på bokmötena där
de inköpsansvariga rådgör med kollegorna.

Istället för att ha en ensam inköpsansvarig på bibliotek A bestämmer bibliotekarierna
tillsammans på bokmötena vad som ska köpas in. Steg tre i Kristiansson och Kajbergs
materialvalsprocess, inköp, sammanfaller i stort sett med steg två när det gäller inköp av
spelfilm då utbudet inte är tillräckligt stort för att man ska kunna göra ytterligare ett
urval. När informanterna på bokmötena bestämmer vilka filmer som är relevanta köps
de också oftast in.

Medan Kristiansson och Kajberg i materialvalsprocessen ger en mer övergripande
beskrivning går Rehrauer även mer in på detaljer vad gäller urvalen (kap 4.4.3). Då
Rehrauer enbart tar upp urval av film går hans exempel att koppla direkt till
förhållandena som de ser ut i denna studie. En fråga man enligt Rehrauer bör ta ställning
till är vilket syfte samlingen har, såsom att den ska stödja bibliotekets mål. En sådan
tanke uttrycker Anne då hon berättar om varför de på bibliotek A har valt att satsa på
barnfilm. ”…barn är viktigare så att säga. Vi har ju i vår målsättning att barn och
ungdomar ska prioriteras så att det är väl därför som vi har satsat på barn- och
ungdomsfilm.”

6.1.4 Inköpskällor
Utbudet av inköpskällor är begränsat och informanterna har inte särskilt många
distributörer att vända sig till. Då det inte finns så många filmförsäljare påverkar detta
det filmutbud som finns på biblioteken.

Den vanligaste inköpskällan är Btj men några av informanterna köper även från andra
distributörer såsom Ljudboksförlaget, Film Arkivet och Filmcentrum. Btj dominerar
dock marknaden och är därmed den inköpskälla som diskuteras mest i intervjuerna. Att
Btj dominerar utbudet har informanterna olika åsikter om. Anne anser att Btj styr
utbudet av spelfilm men är positiv till detta. Britt som också är positivt inställd, menar
att Btj inte styr bibliotekets utbud helt eftersom man även använder sig av alternativa
inköpskällor. På bibliotek C är de båda informanterna överens om att utbudet blir något
snävt då man enbart köper från Btj, men liksom Anne och Britt tycker de att Btj
fungerar bra som inköpskälla. Gun tycker att utbudet från Btj har blivit bättre med åren
och menar att de är en bra inköpskälla. De flesta av informanterna anser alltså att Btj
styr tillgången på film i hög grad men är ändå nöjda med dem.

Trots att informanterna mestadels är nöjda med Btj förekommer ändå en del kritik.
Bland annat tycker man att utbudet är något snävt och exempelvis David menar att det
är svårt att medvetet spegla samhällsdebatten genom filmerna som köps in eftersom
inköpskanalerna inte underlättar detta. Av Davids uttalande kan man utläsa att han
gärna sett att det fanns fler samhällsaktuella filmer att köpa in. Då Btj är den vanligaste
inköpskällan med det största utbudet av film hade de kunnat bidra med sådana filmer.
Även ett större utbud av barnfilm är något som efterfrågas. Anne, Camilla och Fia
uttrycker en önskan om att Btj skulle erbjuda fler barnfilmer och de båda sistnämnda
efterfrågar också fler DVD-filmer. Fia menar att bristen på DVD-filmer är ett problem
då de ska starta upp sin spelfilmsverksamhet: ”Vi försöker ju men det finns inte så



55

himla mycket att handla. Det är det som är problemet. Btj har ju lovat nu /…/ att de ska
öka på sitt DVD-utbud /…/ för det är minst sagt knapert.”

När det gäller utbudet av vuxenfilm på VHS tycker informanterna att förutsättningarna
är bättre på Btj. Gun jämför med hur det var då film började köpas in till bibliotek G för
ungefär tio år sedan:

Det har ju blivit ett bättre utbud nu än vad det var i början, då var det liksom mycket
mer begränsat tycker jag. /…/ Förr var det liksom sådär ´vad ska vi köpa, måste vi köpa
något?´ Nu är det sådär ´vad ska vi avstå ifrån´?

Även om viss kritik finns så är informanterna överlag alltså nöjda med servicen på Btj.
Catharina och Camilla poängterar särskilt fördelen med att inte behöva tänka på
copyright och utlåningsrättigheter som de kan vara osäkra på då andra inköpsställen än
Btj används. Detta är också något som Gun har haft praktiskt erfarenhet av. Hon säger
att:

Det är ju väldigt hopplöst att köpa genom någon annan, alltså om de inte finns genom
de här säljarna som redan har licens för biblioteken. Det var någon gång jag skulle köpa
en film som jag hade inköpsförslag på /…/ jag spårade den där filmen och beställde den,
sedan tog det evig tid och när jag hörde av mig till dem så sa de ´det är väl bättre om ni
beställer genom Btj´, men de hade den alltså inte.

6.2 Yttre faktorers påverkan på filmurvalet

Video är en bra distributionsform om man vill få tillgång till filmhistoriens klassiker
eller andra filmer som kan vara svåra att få tag på. Här har biblioteken en viktig roll i att
fungera som komplement till videouthyrarnas kommersiella utbud. Det är inte så
konstigt om videouthyrarna väljer att till största delen satsa på kommersiellt gångbar
film, främst från USA, då deras verksamhet måste gå med vinst. Biblioteken har dock
inte dessa ekonomiska krav och är därför mer fria i sina filmval. Det finns dock många
olika faktorer som påverkar hur bibliotekarier väljer ut film till biblioteken. I detta
kapitel ska vi titta närmare på hur bibliotekens filmer kan fungera som ett alternativ på
orten och hur man påverkas av omvärlden då filmer köps in.

6.2.1 Kvalitetsfilm som ett alternativ till kommersiell film
Bland bibliotekarierna är det vanligt att man ser den film som erbjuds på biblioteken
som ett alternativ till videouthyrarna. Redan VIDMO (kap 3.2.1) ville att video på
bibliotek skulle fungera som alternativ till ett kommersiellt utbud och detta är en tanke
som har hängt kvar på biblioteken i snart 30 år. Denna tankegång går även igen hos
Jonasson då han skriver att han ser biblioteken som en ”icke-kommersiell
distributionsapparat” vars syfte är att tillhandahålla sådan film som är svag på den
kommersiella marknaden (kap 3.3.1). Även Källgren menar att videohandlarna och
biblioteken ska tillhandahålla olika sorters film och att så oftast är fallet.

Videobutiken har ett sortiment som präglas av action, nyheter och kända filmer. Det är
ett viktigt och efterfrågat filmutbud. Biblioteket ska erbjuda film som kompletterar
butikens sortiment. /…/ På biblioteket bör man kunna hitta filmer som har svårt att
konkurrera i filmvärldens tuffa ekonomi (1997, s. 125).
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Man kan se bibliotekens filmverksamhet som ett alternativ även till
biografverksamheten, något som Lissvik berör i artikeln Framtidsvision om film och
video (2000). Han menar att det finns möjligheter för biblioteken att skapa sig en plats
där biografdistributörerna inte har mod eller handlingsförmåga att satsa på de smala
filmerna. Detta stöder även Davids resonemang om att det är extra viktigt att biblioteket
på en mindre ort tillhandahåller alternativ film som inte visas på biografen, något han
själv haft erfarenhet av då han vuxit upp i en liten kommun.

…biografen hade sämre utbud, kortare tider än vad det kanske hade varit om man varit
uppväxt i en större stad. Då tyckte jag att, eller liksom det kan man kompensera då eller
på något sätt, att ha klassiker men även modern bra film, högkvalitativ film.

De erfarenheter David har från sin egen uppväxt motiverar honom till att erbjuda
användarna ett utbud av alternativ film då bibliotek D ligger i en liten ort. Även Britt
anser att biblioteket ska vara ett komplement till de större biografkedjorna. Hon menar
att invånarna i stora städer är privilegierade då de har tillgång till alternativbiografer
men att de som bor på landsbygden har ett större behov av bibliotekets utbud av film
varför biblioteken där blir viktigare. Catharina för ett liknande resonemang då hon
kopplar ihop ortens storlek med tillgången till kvalitetsfilm på biblioteket och fördelen
som finns med att tillhandahålla sådan på mindre orter:

På en landsort så här kommer man inte åt att se filmerna på bio särskilt ofta, man har
inget att välja på, det går en film åt gången. Bor man i Göteborg så har man säkert en
tolv, femton, tjugo filmer att välja på plus festivalen, men här har vi alltså en film [på
bio] om vi vill se film.

På orten där bibliotek C är beläget finns det också en alternativbiograf som ibland visar
kvalitetsfilm. De filmer som varit populära där köps också ofta in till biblioteket och
detta grundar sig just på tanken att man vill komplettera annan filmverksamhet.

Även om informanterna talar om att biblioteken ska komplettera den lokala
biografverksamheten så ser de bibliotekets filmurval främst som ett alternativ till
videohandlarna, något som Källgren också tar upp när han talar om fördelarna med att
tillhandahålla film på biblioteken. För det första kvalitetsprövas filmerna liksom övriga
medier och i och med detta garanteras en hög kvalitet på filmerna. För det andra går det
då att få tag på de filmer som inte finns tillgängliga någon annanstans, exempelvis
klassiska storfilmer. För det tredje menar Källgren att de filmer som går att finna på
biblioteket på så sätt blir ett bra komplement till långfilmer på TV och vanlig hyrfilm
(1997, s. 123).

Inför uppstartandet av filmverksamheten resonerar Fia om att man på bibliotek F vill
kunna erbjuda sådan film som inte längre går att hyra i videobutiken, exempelvis
klassiker som man anser vara värda att bevara för eftervärlden. Hon menar också att
mycket bra film, exempelvis dansk barnfilm, aldrig syns i videohandlarnas utbud och att
de även vill satsa på att erbjuda sådan film. Liksom Fia anser Ester att de bibliotek som
har spelfilm ska koncentrera sig på att komplettera det utbud som finns hos
videohandlarna.

Om man tänker sig en mindre ort där det kanske bara finns en uthyrare som har ett bara,
ja väldigt begränsat urval av de mest populära [filmerna]. Då kan jag tänka mig att det
är en, så att säga, kulturpolitisk uppgift [att tillhandahålla kvalitetsfilm].



57

När man på bibliotek D började med spelfilm var personalen mån om att framhålla att
det inte var fråga om att konkurrera ut videohandlarna på orten. I samband med starten
av filmverksamheten gjordes ett reportage i lokaltidningen där David bland annat
uttryckligen sa att bibliotekets filmutbud skulle fungera som ett komplement och inte
som en konkurrent till videohandlarna. Man har inte fått några reaktioner från
videohandlarna och David förmodar att det beror på att biblioteket och videohandlarna
har helt olika slags filmer. Gun märker också av att man har ett annorlunda utbud på
biblioteket än vad som finns hos videohandlarna. Det händer ganska ofta att de som ska
hyra en särskild film i videobutiken istället blir hänvisade till biblioteket eftersom man
har så pass olika utbud. Hon säger också att: ”När de [användarna] säger att det är ett
bra utbud så känns det ju bra. Det känns ju bra om vi kan /…/ erbjuda sådana filmer
som inte videobutikerna har”. Även Catharina ser en stor fördel med att biblioteken
erbjuder alternativ film och exemplifierar detta med nedanstående resonemang.

Man tänker ´Ooh Paraplyerna i Cherbourgh, den skulle jag vilja se!´ Men man har
aldrig haft tillfälle, den har aldrig funnits där man varit, ja då kan man gå till biblioteket
och låna den. Det är ju fantastiskt! Jag menar på det viset är det ju en god gärning vi
gör. Det finns en kvalitetsfilm som någon kan få se som aldrig annars hade haft chansen
att få se den. Det är faktiskt en viktig och bra sak.

På bibliotek A hade man från början samma föresatser som på de övriga biblioteken i
studien men utvecklingen har blivit något annorlunda. Enligt Anne var det meningen att
utbudet skulle fungera som ett alternativ till videohandlarna.

Ja vi hade väl en tanke från början att vi skulle ha det som videobutikerna inte har, men
det har vi väl inte riktigt hållit. Dels så tycker jag att många filmer som man då inte
tänkt sig att de skulle ha, har de faktiskt i videobutikerna här i stan. De har inte bara
Disney som vi kanske trodde från början, det har de inte alls.

Anne menar alltså att filmutbudet på biblioteket sammanfaller med det utbud som finns
hos de lokala videohandlarna, exempelvis har man på biblioteket valt att tillhandahålla
Disneyfilm eftersom efterfrågan på dessa filmer är stor. Detta kan man jämföra med
bibliotek C där det händer att Disneyfilmer efterfrågas, men då dessa filmerna ändå går
att få tag på hos videohandlarna har man enligt Camilla valt att inte köpa in dem.

Flera av informanterna är överens om att det finns en stor amerikansk dominans på
videofilmsmarknaden. Informanterna uppger att de gärna vill motverka denna
likriktning varför film från andra länder främjas. Några av de alternativ som nämns är
europeisk film, asiatisk film och gärna film från länder som inte är så vanliga i
filmsammanhang. På bibliotek C säger exempelvis Catharina att: ”Jag tycker det är
viktigt att ha ett brett utbud, alltså europeisk film, på franska, på italienska, på spanska
och även premiera Östeuropa och kinesisk film.” Även David framhåller att man
försöker tänka på andra filmproducerande regioner än amerikanska när inköp görs.
Detta betyder dock inte att man avhåller sig från att köpa film från USA då det är
kvaliteten som kommer i första hand. En av tankarna med att motverka den amerikanska
dominansen genom att ha ett mångkulturellt utbud på filmerna är att man vill erbjuda
användarna en chans att vidga sina vyer och öka förståelsen för andra kulturer.

Det faktum att biblioteken ofta tillhandahåller annan sorts film än vad som finns hos
videohandlarna är ett mönster som återfinns på alla biblioteken som ingår i studien. Att
biblioteken gynnar film som inte finns tillgänglig på andra ställen är något som både
biblioteken och låntagarna vinner på.
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6.2.2 Intryck från omvärlden
Förutom att bibliotekarierna i studien gärna vill att filmerna som finns på biblioteken
ska fungera som ett alternativ till videohandlarna påverkas de filmval som görs även av
andra faktorer. Sådana faktorer kan vara vilka strömningar som finns i samhället eller
inspiration från filmfestivaler och filmgalor med mera. Den mest inflytelserika faktorn
är dock hur närområdet ser ut vilket är något som samtliga informanter tittar på innan
film köps in.

Just närområdet är den viktigaste orsaken till att man på bibliotek E valt bort spelfilm.
Ester menar att det i området finns ”…många som har svårt med språket, som behöver
all hjälp för att lära sig både svenska och hålla sitt modersmål vid liv och då har vi valt
att prioritera det och inte splittra våra resurser på ytterligare medier…”. På bibliotek E
har man valt bort filmen med tanke på användarna medan man på bibliotek C har börjat
sin spelfilmsverksamhet av samma orsak. Det är alltså befolkningen i närområdet som
motiverar dessa olika beslut, för liksom Ester tycker Catharina och Camilla att det är
invånarna man ska ha i åtanke vid inköpen. ”Precis som med urvalet av litteratur så får
man väl liksom känna sina låntagare” säger Camilla. Även David tycker att man måste
ha invånarna i åtanke och han säger att: ”Man försöker tänka sig vad som går här, det är
ju självfallet så att /…/ det är ju inte samma utbud här som i Lund eller Uppsala till
exempel.”

Flera av informanterna tycker att de inspireras av trender eller strömningar som finns i
samhället när filmvalen görs. Catharina som är politiskt aktiv tycker att det är lätt att
påverkas av samhällsdebatten vilket är något Camilla håller med om. Även Britt tycker
att man påverkas av samhället och vad som händer runtomkring även om hon inte anser
att detta styr urvalet av filmerna så mycket. En medveten satsning som gjorts på
bibliotek B är att man gärna köpt in filmer av kvinnliga regissörer då det funnits bra
sådan film. Britt poängterar dock att det viktigaste är att filmen håller god kvalitet och
inte att det ska handla om något som är politiskt korrekt. ”… huvudgrejen är att det ska
vara en bra film och råkar det också vara politiskt korrekt så är det ju bara att säga ´ja,
amen och då tar vi den´” menar hon.

David säger att han gärna köper in film som ger en nyanserad bild av samhället och
omvärlden. Dessa tankar korresponderar väl med Rehrauers tankar om filmurvalet då
denne menar att ett syfte med en filmsamling kan vara att den bidrar till just
omvärldsförståelse eller belyser sociala problem (kap 4.4.3). David säger i intervjun att
om det kom en bra film om situationen i Persiska viken eller något liknande så skulle
han gärna köpa in den för att belysa problem i andra delar av världen. Vidare menar han
att bibliotekarier måste hålla sig neutrala till de filmer som köps in. Han menar att det
inte är personalens uppgift att ge uttryck för åsikter som att ”…USA är bovar eller att
Saddam Hussein är roten till allt det onda utan var och en [av låntagarna] ska få ha en
egen åsikt”. Även Ester ger uttryck för att bibliotekarier ska hålla sig neutrala i det flöde
av nya böcker som kommer och endast välja ut de bästa. Man ska inte låta sig påverkas
för mycket av aktuella trender utan välja självständigt vad som ska köpas in, menar hon.

Ytterligare något som inverkar på filmvalen är filmprogram på TV och filmfestivaler
med mera. Fia menar att det på senare tid har blivit mer populärt med film. Det
förekommer i olika medier varför hon inte tycker det finns några svårigheter med att ta
till sig information om olika filmer. Det går att läsa om dem i tidningarna, lyssna på
radioprogram om film och se filmprogram, filmfestivaler eller filmgalor på TV, säger
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hon. Catharina menar att om hon inte känner till en film brukar hon undersöka om
filmen i fråga har vunnit några priser, exempelvis i Cannes, och om så är fallet anser
hon det vara tillräckliga skäl för att köpa in filmen även om hon inte känner till den så
väl. Hon utgår då från att filmen håller tillräckligt hög kvalitet för att hon ska kunna ”stå
för den”. Britt i sin tur menar att om en film vunnit pris på filmfestivaler kända för att
hålla god kvalitet, exempelvis Venedig eller Cannes, så behöver man inte ens diskutera
om de ska köpas in utan det är något självklart.

6.3 En känsla för kvalitet

Kvalitetsdiskussionen är en ständigt aktuell fråga inom biblioteksvärlden. Det är viktigt
att fundera över vilka kvalitetskrav ett bibliotek ska följa och detta är något som bör
gälla alla medier. Biblioteken i studien har i allmänhet en kvalitetspolicy för
biblioteksverksamheten, men det är få som har bestämda riktlinjer för vilken kvalitet det
ska vara på filmerna. De ingår istället i den mer övergripande policyn som gäller alla
medier.

När man talar om kvalitet är det viktigt att komma ihåg att begreppet i sig varken är
positivt eller negativt. Det är det sätt på vilket man använder begreppet i vardagligt tal
som har lett till att ordet automatiskt innebär något positivt. I artikeln Kvalitet i
sanningens ögonblick (1998) menar Richard Ohlsson att om man vill beskriva ett tings
goda egenskaper så säger man att det har kvalitet, vill man däremot uttrycka det
motsatta så måste man lägga till en negativ bestämning, exempelvis att filmen har dålig
kvalitet (s. 26). Informanterna talar ofta om kvalitet i positiv betydelse varför även vi
använder begreppet på detta sätt i uppsatsen. Åsikterna om vad som är kvalitet är lika
många som antalet bibliotekarier och vi ska i detta kapitel titta närmare på hur våra
informanter definierar kvalitet.

6.3.1 Vad är kvalitet?
Det är svårt att svara på vad som är kvalitet. Trots det finns det på biblioteken en
uppfattning om vilka filmer som har kvalitet och vilka olika faktorer som kan spela in
när man avgör om en film är tillräckligt bra för att ”kvala in” på biblioteket. I
intervjuerna har det framkommit att samtliga informanter tycker att kvalitet kan vara
svårdefinierat. Johannsens tre första kategorier av kvalitetsbegreppet; transcendent,
produkt-orienterad och användar-orienterad, går alla att finna i deras resonemang varför
det enbart är dessa tre som diskuteras. Flera av informanterna tycks se kvalitet på film
som både transcendent och användar-orienterad. Den produkt-orienterade kvaliteten
kopplas snarare till formatet, vilket kommer att utvecklas i kap 6.3.3.

Som vi tidigare sett menar Johannsen att de olika kvalitetsdefinitionerna med fördel kan
kombineras med varandra och de olika kategorierna kan ge uttryck för olika typer av
kvalitet (kap. 4.4.2). Ohlsson i sin tur menar att det är svårt att göra en generell
bestämning av vad kvalitetsbegreppet innebär. Finns det en inneboende kvalitet i
objektet eller uppstår kvaliteten i mötet med iakttagaren? (1998, s 26). Han ser dessa två
kvalitetsbestämmelser som två motpoler till varandra till skillnad från Johannsen som
menar att de går att kombinera. När man tittar närmare på informanternas inställning till
kvalitetsbegreppet tycks de i högre grad relatera till Johannsens syn.
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Anne, Catharina och Camilla nämner alla att de har en känsla för när en film har god
kvalitet vilket pekar på en transcendent hållning. Detta innebär att kvalitet känns igen
när man står inför den, det bygger på en slags intuition eller förnimmelse. Anne tycker
till exempel att det är svårt att formulera i ord vad som menas med kvalitet eftersom det
finns kvaliteter av olika slag i ett och samma verk. Om kvaliteten brister i ett avseende
kan det kompenseras av något annat. Även Catharina ger uttryck för en transcendent
hållning: ”… jag har en känsla som kanske är svårare att uttrycka för vilka filmer som
går”. Av Catharinas vidare resonemang framkommer det även att hon anser att vissa
filmer har en slags inneboende kvalitet och i sådana fall spelar det ingen roll om
användarna lånar dem, man köper in dessa filmer ändå.

Grabben i graven bredvid som vi ju beställde häromdagen, den kommer ju att gå bra,
det är jag rätt säker på. Alltså lättsammare filmer som ändå har en kvalitet och är
meningsfulla, de går ju bättre än Tystnaden och Viskningar och rop som jag ändå tycker
vi bör ha.

Som citatet ovan visar förekommer det en transcendent kvalitetssyn vid
filminköpen men även en användar-orienterad hållning uttrycks. Exempel på det
sistnämnda är då man vill köpa in film där kvaliteten mäts i hur hög
utlåningsfrekvens en film har, såsom Grabben i graven bredvid. Det finns en
föreställning om vilka filmer en majoritet av låntagarna kommer att uppskatta och
låna mest. Den transcendenta kvalitetssynen kommer fram då man menar att vissa
filmer har en hög kvalitet på grund av inneboende egenskaper, såsom Bergmans
filmer. Oavsett om de lånas ut mycket eller lite anses de värdefulla.

Även David menar att det finns vissa filmer som bör ingå i beståndet, oavsett om de
lånas ut mycket eller inte. Kvalitetsaspekten är dock endast en av de orsaker som kan
finnas till att man köper in sådana filmer som man vet inte kommer att lånas ut i så hög
grad. Andra aspekter kan vara att man vill bevara dem för eftervärlden som ett slags
kulturpolitiskt uppdrag. David ger också uttryck för en användar-orienterad kvalitetssyn
då han menar att det i bibliotekets filmbestånd även behövs filmer som lockar fler
användare, sådant som är mer lättillgängligt. Det som framkommer genom David och
Catharinas resonemang är att de kombinerar de båda synsätten då de menar att vissa
filmer bör finnas i beståndet för sin egen skull medan andra i högre grad finns där för att
locka låntagarna och tillgodose deras önskemål och förväntningar, en åsikt som även
går att finna hos flera av de andra informanterna.

Just att informanterna använder sig av både en transcendent och användar-orienterad
kvalitetssyn när man väljer ut film till biblioteken leder till ett bredare utbud. Ohlsson
framhåller fördelarna med att se på kvalitet ur olika perspektiv, men att man i praktiken
inte bör kombinera dessa. Han hävdar att trots att man ska lyssna på kunderna och att
det finns mycket att vinna på att göra så, måste man också använda den yrkeskompetens
bibliotekarierna utvecklat för att bedöma kvaliteten (kap 3.2.3). Genom att ta hänsyn till
olika aspekter blir utbudet av film mer varierat. Detta förhållningssätt gör att
informanterna inte har några större problem med att motivera ett inköp av exempelvis
The Others av Alejandro Amenábar lika väl som Pansarkryssaren Potemkin av Sergei
Eisenstein.

Om man enbart nyttjar en användar-orienterad kvalitetssyn på biblioteken kan detta leda
till att kvaliteten på filmerna blir en annan än om bibliotekarierna själva fått bestämma,
vilket Johannsen tar upp. Det kan bli svårt att upprätthålla specifika normer för



61

kvaliteten eftersom så många olika personers smak skall tillgodoses. Det innebär alltså
att man måste tillfredsställa många olika smakpubliker. Detta problem undviks genom
att kombinera två olika kvalitetssyner även om det alltid blir någon smakkultur som
utelämnas från biblioteken.

Gans hävdar att det inte är fruktbart att jämföra olika smakkulturer med varandra
eftersom de har lika stort värde för sin respektive smakpublik (kap 4.2). Det kan dock
vara svårt att förhålla sig neutral till de olika smakkulturerna och behandla dem
likvärdigt i praktiken, även om man har goda intentioner att inte värdera dem olika.
Britt strävar efter en neutral hållning då hon beskriver hur man på bibliotek B förhåller
sig till de inköpsförslag användarna ger.

…vi satsar på ett särskilt urval av film /…/ och då kanske inte den som de föreslår
passar in i det. Men det betyder inte att vi inte tycker att det är något bra val de föreslår,
men det passar helt enkelt inte in.

Som citatet visar vill Britt i detta sammanhang inte göra någon kvalitetsmässig
åtskillnad mellan de olika smakpublikerna och det som uttrycks är att olika individers
filmsmak bör respekteras. Trots detta kan man fråga sig vad som gör att dessa filmer
helt enkelt inte passar in. Kanske ligger det ändå någon värdering till grund för beslutet
att endast ta in kvalitetsfilm.

Av resonemangen ovan kan man se att kvalitet är ett föränderligt begrepp, beroende på i
vilket sammanhang man betraktar det får det olika innebörd vilket Smidt tar upp. Hon
menar att man kan skilja olika typer av litteratur åt genom att se på vilken typ av
funktion som fylls hos användaren (2001, s. 311). Litteraturens förmåga att betyda olika
saker för olika användare är något som mycket väl kan överföras på diskussionen kring
film. Kvalitetsbegreppet är också något som förändras med tiden, vilket Anne resonerar
kring. Hon menar att det som ansågs vara av låg kvalitet för 20 år sedan idag istället kan
anses vara god kvalitet. Även Britt ger uttryck för samma tanke då hon säger att: ”Det
som var dålig kvalitet igår, kan vara bra kvalitet idag och tvärtom och det behöver inte
vara fel.” Hon utvecklar resonemanget:

Jag tycker att hela den här kvalitetsdiskussionen är något som man måste hålla på med
hela tiden för alla medier och det kan ju vara lite olika, att man har olika syn på det. Jag
tror att det ändrar sig både generationsmässigt och i samhället hela tiden så man måste
hålla på med det år ut och år in och det ändrar sig så småningom.

6.3.2 Kvalitet på film
På biblioteken i studien är man mer van vid att föra en kvalitetsdiskussion om
skönlitteratur än om spelfilm och bland informanterna har man funderat olika mycket
kring film och kvalitet. En som dock tänkt en hel del på vad kvalitetsfilm kan innebära
är Britt:

… det har jag funderat på väldigt mycket, för det här med kvalitet är ju ett sådant
jättesvårt begrepp vad det än gäller. /…/ För att ha kvalitet så måste det vara någonting
som man kan återvända till, någonting som ger något slags bestående reaktion hos mig
själv, som väcker någonting hos mig. Och det behöver inte vara något positivt eller
något vackert eller så, men det kan vara någonting som gör att jag förstår antingen mig
själv eller andra eller verkligheten eller någonting. /…/ det ska i vilket fall som helst
kunna tåla att ses om och då ska man kunna upptäcka fler saker.
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I intervjuerna framkommer olika åsikter om vad det kan innebära att en film har
kvalitet. En del av de kännetecken som flera av informanterna nämner är att man ska bli
berörd, att det ska gå att återvända till verket och att filmen ska behandla ett relevant
ämne.

David anser att det finns många saker som avgör om en film har bra kvalitet eller ej.
Förutom att det ska vara bra regi, story och skådespelare måste det även finnas
någonting som bevaras hos åskådaren då filmen är slut, som åskådaren återgår till och
funderar över. Det kan exempelvis vara en idé som problematiserats, allt från krig,
diskriminering till social misär. Fia i sin tur menar att en film ska vara oförstörd av
tiden, att den inte ska kännas ”mossig” då man ser den flera år senare. Hon säger också
att en film ska ”…ge lite mera tankeverksamhet eller ge en upplevelse som kanske
stärker människor överhuvudtaget på olika sätt. Det tycker jag kännetecknar [kvalitet],
antingen det är en skönhetsupplevelse eller en intellektuell upplevelse.” Även Catharina
tycker en film ska ha ett bestående värde genom åren för att den ska kunna klassas som
god kvalitet. Ester tycker att kvalitetsdiskussioner i allmänhet är för koncentrerade kring
skönlitteratur och saknar en sådan diskussion i samband med exempelvis facklitteratur.
Vad gäller film anser hon att man där ska ha samma kvalitetskrav som på litteratur och
väljer man att tillhandahålla film på biblioteket så ska man självklart ha samma
urvalsprinciper som för andra medier.

Om man tittar närmare på informanternas resonemang om vad som är tecken på bra
kvalitet, kan man se att de stämmer väl överens med den definition på finkultur som
Gans gör. Han menar att finkulturen är ”icke-kommersiell, den producerar en heterogen
och icke-standardiserad  produkt, och befrämjar en kreativ process där en individuell
skapare arbetar för att uppnå hans eller hennes personliga mål framför publikens [vår
övers.]” (1999, s. 31). Även om Gans definition uppvisar likheter med informanternas
resonemang om kvalitet och det utbud de vill tillhandahålla, så är det även viktigt att
tänka på att det inte enbart är den finkulturella publiken man vänder sig till och detta är
heller inte informanternas ambition. Det är nog snarare så att de som tillhör den övre
mellankulturen är de mest frekventa besökarna.

Informanterna använder sig nästan uteslutande av begreppet kvalitetsfilm då de talar om
vilken film de vill ha på biblioteket. Perstrands definition av kvalitetsfilm och
kommersiell film/populärfilm rimmar väl med hur våra informanter använder sig av
begreppen. Perstrand uttrycker det som att:

Kvalitetsfilmen är ett konstverk med syfte att föra fram regissörens /…/ personliga
vision, medan populärfilmen är en produkt med i första hand profit i sikte, som måste nå
ut till största möjlig [!] publik, och därför använder sig av enkel dramaturgi och
stereotyp människoskildring. Kvalitetsfilmen har ett högt konstnärligt värde medan
populärfilmen är en kommersiell produkt som är hantverksmässigt kvalitativ men
konstnärligt andefattig och som direkt eller indirekt ger uttryck för och befäster
etablissemangets värderingar. (1996, s. 3)

Man bör komma ihåg att denna definition är relativt generaliserande, vilket Perstrand
också påpekar, men att den ändå visar på någon slags skillnad som görs mellan olika
typer av film. Informanterna använder ofta just begreppet kvalitetsfilm som en kontrast
till vad de anser vara kommersiell film.
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Följden av detta blir att informanterna ger uttryck för att de vill tillhandahålla
finkulturella filmer på biblioteken. Därmed vänder man sig till exempel inte till den
publik som tillhör en lägre mellankultur, lågkultur eller kvasifolklig kultur. Det icke-
kommersiella perspektiv som både Gans och Perstrand nämner är något som David
uppmärksammat då han anser att en film inte bör göras med syftet att bli kommersiellt
framgångsrik. Detta är en tankegång som även går att finna hos Gun och Britt. Gun
säger att de på biblioteket inte har ett direkt mål att man vill motverka kommersialism
genom filmerna man väljer men genom sitt resonemang sätter hon ändå det
kommersiella som motpol till det som har kvalitet. Att många bibliotekarier kopplar
samman kommersiella filmer med sämre kvalitet tror Britt kan ha att göra med att det i
formuleringen av regeringens mål med kulturpolitiken står att filmen på biblioteken
bland annat ska ”… motverka kommersialismens negativa verkningar och främja
kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet”.

Flera av informanterna, Fia, Gun och Catharina, nämner filmen Grabben i graven
bredvid av Kjell Sundvall som exempel på en kommersiellt gångbar film som många
efterfrågar. Den köps in trots att den finns i videobutikerna och man anser den vara en
icke-alternativ film. Fia uttrycker det så här:

Vi pratade om att vi inte skulle ha alltför kommersiellt gångbar film…men, men ändå så
har man ju /…/ beställt Grabben i graven bredvid och den förstår ju jag kommer att vara
kommersiellt gångbar.

Ovanstående resonemang tangerar det Gans talar om när han menar att de som
tillhandahåller finkultur anser sig sänka sina kvalitetskrav då de anpassar sig till vad de
tror användarna efterfrågar. Ytterligare ett exempel på detta ger Gun:

Jag tycker till exempel att vi ska ha rätt så smal film och sen då så är det kollegor som
tycker att vi måste ha det och det och det va. Vi måste ju ha både och, för det är ju också
ett sätt att locka folk att börja låna om de ser nån film sådär va.

Av citaten går att utläsa att flera av informanterna anser sig tillhandahålla finkultur
snarare än populärkultur och då man anpassar sig efter ”marknaden” sänks
kvalitetskraven. Nilsson skriver att det inom kulturforskningen alltid funnits en
balansgång mellan att se just film som en kommersiell produkt och som ett betydande
konstnärligt uttrycksmedel (s. 25). Våra informanter gör en tydlig distinktion mellan
vad som är kvalitetsfilm och inte och de ser kvalitetsfilmen som ett konstnärligt
uttrycksmedel i sig självt.

Britt ger uttryck för en intressant tankegång då hon menar att man kan se biblioteket
som ”… ett slags motsvarighet till TV:s public service-utbud, att vi är någon slags
garanti för att det inte är vilket skräp som helst”. Detta kopplar hon till att biblioteken,
liksom den statliga televisionen, är bekostade med skattemedel och att de har ”… ett
slags moraliskt ansvar att se till att det är kvalitet på det som saluförs”. Just att Britt
använder begrepp som moraliskt ansvar gör att man även kan dra en parallell till
ovanstående resonemang om att man vill vara en motpol till det kommersiella som då
anses skadligt på så sätt att det utarmar kulturen.
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6.3.3 Hållbarhet och hantering
När informanterna diskuterar kvalitet i samband med formatet har vi valt att sätta det i
förbindelse med Johannsens produkt-orienterade kvalitetskategori. Med denna syn mäts
exempelvis filmens hållbarhet, vilket format som ger bäst bild, ljud med mera.

I och med att bibliotek F snart ska börja med film på DVD har Fia funderat en hel del
kring för- och nackdelarna med det formatet. Hon är glad att de hoppar över VHS-
filmerna eftersom hon tycker att de tar för mycket plats, dessutom slipper de skaffa den
utrustning som behövs för att spola tillbaka filmerna och liknande. Det hon ser som
mest positivt med DVD är att dessa tar mindre plats än VHS, hanteringen underlättas
och det är lättare att upptäcka fel på dem. Fia nämner också vissa nackdelar som kan
finnas med DVD, bland annat att det lätt kan bli repor i dem vilket gör dem
oanvändbara. Hon tillägger dock att hon inte vet så mycket om slitage på DVD-filmer
då hon inte har någon erfarenhet av dem ännu.

På bibliotek G dominerar antalet VHS-film men man har även börjat att köpa in film på
DVD. Detta innebär att Gun redan fått erfarenhet av för- och nackdelar med de båda
formaten. Hon är något kluven i frågan om vilket av formaten som lämpar sig bäst för
utlån och hon säger att det borde vara DVD, men att hon känner sig tveksam då en del
av låntagarna behandlar skivorna ovarsamt och det ofta blir repor i dem. Även Anne har
funderat på hur känsliga DVD-filmerna är och man har ännu inte börjat köpa in sådana
till bibliotek A. Hon jämför med CD-ROM-skivorna där det inte behövs många
fingeravtryck för att de ska börja krångla och hon tror att det kan bli likadant med DVD.

Britt som liksom Gun har erfarenhet av DVD-film på bibliotek säger rent ut att VHS
som format lämpar sig bättre för utlån eftersom de filmerna är mer hållbara. Hon tror
dock att DVD kommer att dominera och redan nu är det mest efterfrågan på DVD-
filmer på bibliotek B. På bibliotek D har man ännu inte DVD-film och David är
skeptisk till hur det kommer att fungera med DVD-filmer i framtiden. Han menar att då
låntagarna ibland hanterar filmerna ovarsamt och då DVD-film är mer ömtålig än VHS-
film lämpar de sig inte lika bra för utlån på bibliotek. Camilla är den enda som
uttryckligen säger att hon anser kvaliteten vara bättre på DVD och att detta format har
lite längre hållbarhet än VHS och därför passar bättre för utlån på bibliotek. Detta
konstaterande grundar sig på att barnfilmerna på bibliotek C har hög utlåningsfrekvens
och hon anser att skivorna har hållit sig bra.

Även om formatet naturligtvis är viktigt och att exempelvis bildupplösningen kan
påverka upplevelsen av en film, får man heller inte glömma att det är filmerna i sig som
bör uppmärksammas. David tar upp just detta då han poängterar att ”det är mediet som
är viktigt, inte själva formatet, det är filmerna som är viktiga”.

6.4 Med användarna i fokus ?

Hur mycket lyssnar bibliotekarierna på användarnas önskemål då film köps in och
vilket inflytande har användarna? Våra informanter tar gärna emot inköpsförslag och de
uppskattar att användarna engagerar sig. Man försöker ta hänsyn till dem i möjligaste
mån eftersom informanterna anser att bibliotekets tjänster först och främst är till för
låntagarna. I detta kapitel diskuteras vilken målgrupp informanterna anser att de vänder
sig till och vidare hur stort inflytande användarna har på inköpen.
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6.4.1 Den tilltänkta målgruppen
Tillsammans med kvalitetskraven utövar användarna ett viktigt inflytande då
bibliotekarierna ska avgöra vilka filmer som ska köpas in. Gruppen användare delas ofta
in i ålderskategorier, man tänker dock mindre på andra typer av indelningar såsom
samhällstillhörighet eller vilken smakpublik de kan tillhöra.

De användare man har i åtanke när film köps in till de olika biblioteken varierar till viss
del. En del av informanterna tar även upp vilka låntagarna är i praktiken. På bibliotek A
riktar man sig med sina filmer mest till små barn, barn i mellanåldern och till viss del
tonåringar. Anledningen till att man valt att lägga fokus på dessa grupper beror på att
det i bibliotekets övergripande mål sägs att just barn och ungdomar ska vara en
prioriterad grupp. Anne är inte främmande för att i framtiden även köpa in film för
vuxna, men hon menar att de förmodligen skulle vara tvungna att ta betalt för
vuxenfilmerna för att ha råd med dem. På bibliotek F kommer man enligt Fia att
koncentrera sig på barnfilm, även om film för vuxna också kommer att köpas in.

Först och främst är ju målgruppen barn, sen att vi köper för vuxna också det är ju för att
vi ändå inser att det finns en efterfrågan på de här [kvalitets]filmerna. Men det vi önskar
är ju att bygga upp ett bra filmbibliotek för barn, så har vi gjort med alla sådana här
saker som vi har börjat med.

Hon påpekar också att om de i alla fall kommer att tillhandahålla fler vuxenfilmer än
barnfilmer så beror det på ett begränsat utbud av det sistnämnda. Catharina och Camilla
menar att man vänder sig till alla invånare i orten. Camilla menar att det är viktigt att
veta vilka låntagare man har för att veta vems behov det är som ska tillgodoses.
Camillas resonemang korresponderar väl med Kristiansson och Kajbergs uttalanden om
att det är viktigt att se vilka användare man har för att köpa in relevant litteratur (kap.
4.4.1). På bibliotek G säger Gun att filmerna är till för alla som kommer till biblioteket.
Förutom film för vuxna köper även andra avdelningar in egna filmer, exempelvis
barnavdelningen och invandraravdelningen varav de sistnämnda erbjuder både barn-
och vuxenfilm på invandrarspråken serbokroatiska, finska och bosniska med flera. Gun
tycker det är svårt att säga om det är någon speciell grupp som lånar mer än andra.

Jag kan tänka mig att det är 40-50-talisterna som lånar mest. /…/ ja, så är det ju en del
ungdomar då, medan äldre människor, då menar jag äldre 70-80-åringar, de kanske inte
lånar så mycket. Men vi har en dam som är i den åldern som är mycket flitig på att låna
video och tycker att det är väldigt roligt.

Gun tillägger att detta är hennes personliga iakttagelser och att hon inte har någon
statistisk grund för detta. På Britts bibliotek vänder man sig med filmerna till samma
målgrupp som man har för hela biblioteket, det vill säga alla invånare i kommunen. Hon
tror att ungdomar lånar mest, men ibland kommer även de i 50-årsåldern och lånar.
Även David menar att biblioteket riktar sig till alla och en grupp som lånar mycket är
gymnasieungdomar, vilket troligtvis beror på att bibliotek D ligger vägg i vägg med
ortens gymnasieskola. En annan låntagargrupp som han tycker sig ha märkt av extra
mycket är småbarnsföräldrar mellan 30-40 som kanske inte hinner gå på bio så mycket.
Han påpekar dock att de på bibliotek D inte medvetet riktar sig mot någon specifik
åldersgrupp.

I intervjuerna framkommer det att man vänder sig till alla invånare i kommunen.
Undantagen är bibliotek A och F där man fokuserar mer på gruppen barn och
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ungdomar. I praktiken visar det sig att det, enligt Gun, Britt och David, är ungdomar
som lånar mest film. Gun ser dock en annan stor låntagargrupp i 40- och 50-talisterna
medan Britt reagerar om någon i den åldern kommer för att låna en film eftersom det
inte är så vanligt med den åldersgruppen på bibliotek B. Gemensamt för alla
informanter är dock att man har intentionen att tillgodose en så stor användargrupp som
möjligt. Nästan alla informanter delar upp sina användare i åldersgrupperingar och
reflekterar inte över klasstillhörighet eller andra faktorer som påverkar vilka som lånar
film på biblioteket. Alla de andra faktorer som Kristiansson och Kajberg räknar upp,
såsom utbildning, etnicitet eller privata intressen (kap. 4.4.1) är alltså något de flesta av
informanterna inte reflekterat över. Även om de säger sig vilja tillgodose alla invånare i
kommunen vänder man sig med det urval man har omedvetet mot en specifik
smakkultur och kan därmed inte tillgodose alla.

Gans talar om att varje smakkultur har egna institutioner för att möta specifika behov,
estetiska likväl som underhållande. Exempelvis kan de som tycker om kommersiell
actionfilm gå till en videobutik för att tillgodose sina behov medan någon som tycker
om franska nya vågen-filmer istället kanske går till biblioteket för att tillfredsställa sina.
Att det finns olika forum för olika smakpubliker betyder dock inte att det är omöjligt för
en person att kombinera de olika smakkulturerna med varandra, även om man kanske
föredrar att gå till ett specifikt ställe. Fia menar att man med sitt kommande filmbestånd
på bibliotek F inte kommer att vända sig till sådana grupper som är ute efter
actionthrillers eller som bara vill se ”spännande film”. Hon tror också att det finns en
efterfrågan på de filmer man tänkt att tillhandahålla, det vill säga kvalitetsfilm.

Klyftan till andra smakpubliker kan ibland vara svår för biblioteken att överbrygga.
Enligt Perstrand kan ett sätt att lösa problematiken vara att undvika att använda begrepp
som kvalitet på bibliotek. Han menar att då många sätter likhetstecken mellan kvalitet
och det som är annorlunda kan detta begrepp skrämma bort potentiella användare
(3.4.1). Detta korresponderar väl med Davids tankegång om att det något finkulturella
urval av film som erbjuds kanske skrämmer bort vissa låntagargrupper. Han säger att
det utbud man har kanske:

… stöter bort vissa, eller inte stöter bort men … det appellerar kanske inte till grabben
som går byggteknisk linje som bara är intresserad av att pröva sitt nya DVD-system
med filmer med dunder och brak. Om han bara tycker om actionfilmer, då stöter vi bort
honom.

David är den enda av informanterna som lägger ett klassperspektiv på
låntagargrupperna då han menar att biblioteken i själva verket inte vänder sig till alla
utan omedvetet vänder sig till en bildad medelklass vilket korresponderar med Smidts
resonemang om bilden av bibliotekariers smak. Enligt Smidt kan man se
bibliotekariernas smak som ett mittlager med avgränsningar både mot högre och lägre
smak (2001, s. 308).

Gans talar om att klyftan mellan olika aktörer inom den finkulturella smakkulturen och
den övre mellankulturen är mindre än i övriga smakkulturer. Producenter av finkultur
och deras mottagare har ofta liknande utbildning och klassbakgrund (1999, 35f.). David
resonerar kring detta då han tror att bibliotekets utbud inte lockar ”…grabben som går
byggteknisk linje…” utan istället riktar sig till en målgrupp som har många likheter med
dem som arbetar på biblioteket. Vilka som lockas av bibliotekets utbud, tror David, har
sin grund i att de bibliotekarier som gör inköpen har liknande smak som sina användare,
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det vill säga medelklassen. Detta skulle kunna innebära att både bibliotekarier och
många användare ingår i samma smakpublik, den finkulturella eller övre
mellankulturen.

6.4.2 Att lyssna på användarna
På de aktuella biblioteken försöker man att lyssna till användarnas önskemål i de fall de
kommer med sådana. Då användarna är de som gör biblioteket till en levande institution
är det naturligt att informanterna försöker ta till vara på deras åsikter och önskemål.

Ester menar att det är viktigt att lyssna på användarna och att försöka hjälpa dem på
bästa sätt. Trots att man inte har film på bibliotek E erbjuds hjälp vid förfrågan och man
försöker ta reda på var en specifik film går att låna och eventuellt också reservera den.
För sina användares skull hade Ester gärna sett ett cirkulationssystem på film, liksom
man har på litteratur, för att öka tillgängligheten.

Som Johannsen nämnt kan man utgå från användarnas önskemål då inköp ska göras.
Om denna arbetsmetod används menar han att det blir användarna som omedvetet sätter
gränsen för kvaliteten. Johannsen kritiserar detta arbetssätt då han menar att det skulle
kunna leda till försämrad kvalitet på utbudet (kap 4.4.2). Detta förhållningssätt stämmer
till viss del in på vad som framkommit i intervjuerna, men på andra sätt inte. Alla
bibliotekarierna uppskattar när låntagarna kommer med inköpsförslag och man anser
inte att det skulle leda till en kvalitetsförsämring genom att köpa in det som efterfrågas.
Detta beror på att det mesta som efterfrågas är sådan film som man ändå skulle köpt in
och som passar in i bibliotekets kvalitetspolicy. Om man däremot får filmförslag som
inte når upp till kvalitetskraven väljer man att bortse från dessa, de köps alltså inte in. I
och med detta så blir det i slutändan ändå bibliotekarierna och inte användarna som
sätter normen för kvalitetsnivån på biblioteken, varför det inte innebär någon
kvalitetsförsämring att lyssna på användarna.

På alla bibliotek i studien tar man alltså emot önskemål från användarna och gör vad
man kan för att tillmötesgå dem, även om det finns vissa förbehåll. Camilla säger
exempelvis att:

…jag tycker i alla fall att man antecknar när det är någon som kommer och frågar efter
någon särskild film och så /…/ kollar man upp om det överhuvudtaget finns någon
möjlighet att köpa in den, om det finns några utlåningsrättigheter /…/. Det tycker jag
nog att man kollar ganska så bra, håller de [filmerna] sedan måtten då för de krav vi har
så [köper vi in dem].

Catharina håller med om detta och menar att man inte brukar få några problem med
kvaliteten då låntagarna önskar film. Som tidigare nämnts (kap. 6.3.1) säger Britt att
man gärna lyssnar på användarnas önskemål på bibliotek B men att filmerna kanske inte
alltid passar in i det övriga utbudet. Hon anser dock att det inte behöver vara dåliga
förslag användarna kommer med men att det inte är sådana filmer man vill
tillhandahålla. På bibliotek B verkar användarna ändå vara nöjda med det filmutbud
som finns och Britt kan inte påminna sig att någon har ifrågasatt det sortiment av filmer
man valt att ha:

Ingen har opponerat sig mot vår ide med vilken film vi vill ha. Ingen har sagt ´varför
ska ni bara ha såna smala filmer´ utan de flesta som kommenterar det gör det i positiva
termer som ´jättebra att det finns ett sådant här ställe dit man kan gå och veta att det
liksom är kvalitetsfilm´.
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Även Britt menar att mycket av den film som efterfrågas ändå är sådant biblioteket
skulle vilja ha i sitt bestånd. Målet är att det ska finnas film som passar för ”… precis
alla människor, alla åldrar, alla kön, alla utbildningskategorier, det ska finnas någonting
som passar alla”. Detta kan dock i praktiken visa sig ogenomförbart eftersom
bibliotekets filmer inte appellerar till alla.

David ser positivt på att användarna kommer med egna inköpsförslag och inte heller
han verkar märka av någon kvalitetsförsämring i och med detta. Som exempel tar han
en grupp somaliska tonåringar som frågat efter filmen Malcolm X av Spike Lee: ”…det
är ju roligt att få efterfrågan, att de tänker på det. /…/ Det är svårt att veta vad man ska
köpa så därför är det lättare att reagera på när de [kommer med förslag].”

Genom intervjuerna har det alltså framkommit att de flesta filmer som efterfrågas av
användarna håller samma kvalitet som de filmer bibliotekarierna själva väljer ut. Detta
visar sig tydligt då Gun säger att:

 …de flesta inköpsförslag som vi får när det gäller film är den typ av film som vi skulle
köpa om den fanns tillgänglig. /…/ de här jättebreda som finns i alla videobutiker är ju
sällan som vi får några inköpsförslag på.

Från citatet ovan går det att dra en parallell till diskussionen i föregående kapitel (6.4.1)
där Gans menar att det finns olika institutioner i varje smakkultur för att möta
människors olika behov. Bibliotekens filmutbud skulle då kunna sägas tillfredsställa den
smakpublik som söker det lite mer finkulturella medan videobutiken tillfredsställer de
som föredrar annan typ av film. De människor som föredrar att se kvalitetsfilm har
svårare att hitta ett forum för sina behov än övriga smakpubliker. Det finns i regel fler
filmer att tillgå i videobutiken än på biblioteken och därför kan det ses som en
demokratisk handling att tillhandahålla kvalitetsfilm på biblioteken så att fler grupper i
samhället blir tillgodosedda.

När man köper in film till biblioteken har flera av informanterna en idé om att man inte
bara ska gå efter vad låntagarna skulle vilja ha för film utan att man också skulle vilja få
dem att upptäcka filmer de inte visste fanns, vilket stämmer väl överens med Smidts
teorier om att några av bibliotekariernas uppgifter är att bistå med vägledning och att få
låntagarna att upptäcka ny litteratur (2001, s. 313). Catharina säger att ”…det är en
tanke jag har både med böcker och annat, man vill gärna visa upp sådant de inte visste
att de önskade sig”. Det Catharina talar om korresponderar väl med Gorman och Howes
då de menar att man ska ge användarna chansen att skaffa sig nya kunskaper genom att
tillhandahålla material som de själva kanske inte valt (kap. 4.4.1). Britt menar att det
hänger ihop med folkbildningstanken att biblioteken visar på sådant som är lite
annorlunda och som användarna kanske inte hade upptäckt annars. Hon hävdar att
denna tanke gäller för alla biblioteksmedier, inklusive film, och detta är något som ”går
i linje med” hela biblioteksidéen. Fia exemplifierar med barnfilm då hon menar att de på
bibliotek F gärna vill att folk ska ”få upp ögonen” för att det finns annat än
Disneyfilmer och att man vill visa upp en annan slags barnfilm. Hon säger att ”… det
ingår ju egentligen i vårt folkbildningsansvar, att stå för alternativen”.

David utvecklar ovanstående tankar ytterligare. Han menar att en låntagare kanske
kommer till biblioteket för att låna en viss film, men upptäcker att den inte finns inne.
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Istället för den filmen lånas kanske en annan film hem som inte var tänkt från början.
David menar att låntagarna på så vis även kan upptäcka andra sorters filmer som kanske
är lite svårare och mer krävande. Tanken med detta är då att få låntagarna att upptäcka
nya filmer och att de ska bli medvetna om att det finns ett bra alternativ till kommersiell
film.

Användarna påverkar inte enbart då informanterna väljer vilka filmer som ska köpas in
utan också i vilket format filmerna ska vara. På bibliotek F där man har valt att börja
med DVD direkt ser inte Fia det som något problem att många ännu inte har DVD-
spelare hemma. Hon motiverar det med att det inte har funnits film överhuvudtaget på
bibliotek F tidigare, så kommer nu i alla fall några att få tillgång till filmerna. Hon säger
också att fler och fler skaffar DVD och att man även kan använda sin dator för att se
filmerna. På bibliotek C och D har man däremot en helt annan ståndpunkt. Catharina
menar att eftersom fler låntagare har videobandspelare än DVD-spelare hemma så vill
man inte ”tvinga” folk till att köpa nya apparater för att kunna se filmerna som erbjuds.
Hon menar att det inte är bibliotekets sak att påskynda den tekniska utvecklingen. På
barnsidan däremot köper Camilla hellre DVD än VHS eftersom hon mest ser fördelar
med formatet. Liksom Catharina tycker David att:

… vi har ju valt att köpa VHS i huvudsak med tanke på att de flesta som köper DVD
även har VHS [spelare]. Ändå är det ganska få fortfarande som har DVD-spelare. Man
stänger ute färre låntagare genom att välja VHS-film.

Informanterna resonerar som synes olika och även om man tänker på användarna i
första hand visar det sig på skilda sätt.

6.5 Film på bibliotek

I intervjuerna drar informanterna gärna paralleller mellan film och litteratur för att
tydliggöra sina åsikter. Då frågor om film ställdes gled ofta samtalen automatiskt över
på litteratur då det är vanligare att tala om just böcker på bibliotek. Hur ser
informanterna på filmens vara på biblioteken och vilken ställning har mediet? Just att
informanterna så lätt gör en koppling mellan de båda medierna då man talar om film,
gör det intressant att undersöka hur förhållandet till filmmediet egentligen är. I
nedanstående avsnitt kommer vi att undersöka hur informanterna prioriterar filmen på
biblioteken. I stycket därefter diskuteras olika aspekter av avgiftsfrågan och kapitlet
avslutas med vad informanterna tror att filmen har för framtid på biblioteken.

6.5.1 Bok, film eller både och?
Film är ett medium som kombinerar många olika uttrycksmedier, såväl litterära som
konstnärliga. Det ena mediet behöver inte utesluta det andra, litteratur och film kan
komplettera varandra. De kan stimulera olika kulturella behov och det ena behöver inte
vara bättre än det andra.

Rehrauer talar om att filmen är ett viktigt konstnärligt medium i sig själv. Filmen ska
inte användas som ett lockbete för att användarna ska upptäcka andra medier,
exempelvis litteratur (1975, s.177ff). Denna oro uttrycker även Randi Østvold i sin
artikel Video i bibliotek (1992, s. 12). En sådan oro verkar dock obefogad då våra
informanter överlag inte ger uttryck för sådana tankar och inte heller övrig forskning har
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pekat på sådana tendenser. Det enda exempel vi funnit kommer från boken En dag i
biblioteket (1998) där man har samlat olika bibliotekariers dagboksanteckningar. Där tar
Margaretha Lindén upp att hon hoppas att de låntagare som kommer till biblioteket för
att låna en film, även går hem med en bok (s. 26 ). Av våra informanter är det
framförallt Gun som uttrycker något liknande då hon säger att hon hoppas på att det är
böckerna som upptäcks då låntagarna kommer för att låna en film. Detta uttalande
grundar sig också på att hon anser att boken är det som utgör basen för
biblioteksverksamheten och att det är litteraturen som bör prioriteras, hon säger: ”Jag är
väl lite konservativ av mig, men jag tycker att det finns andra saker som är viktigare för
ett bibliotek än film”. Gun anser dock att det är bättre att man kommer till biblioteket
för att låna film än att man inte kommer dit alls.

En motsatt ståndpunkt går att finna hos Britt och David som tycker att film bör och ska
värderas lika högt som litteratur på bibliotek. Britt säger exempelvis att: ”För mig är
film och bildmediet helt fantastiskt som upplevelse och konstnärligt medium /…/ jag
tycker att en bra film, det slår ut det mesta”. Hon menar vidare  att många bibliotekarier
kanske ser film som en ”andrahandsgrej” och att de helst vill att låntagarna ska komma
till biblioteket för ”the real thing” vilket då är litteraturen. Britt tror att många
bibliotekarier har en skev uppfattning om hur man ska behandla film på bibliotek och
att de ser filmmediet som ”… nån slags sämre variant av kultur, någonting som står
underlägset böcker och musik och konst och allting annat. Att det är någon slags
andrarangskonst, att det liksom inte är ett konstnärligt medium i sig”. Även David
hävdar att film är ett viktigt medium i sig självt:

Det tycker jag är jätteviktigt, det ska ju vara självklart idag att det finns film, inte bara
på ett huvudbibliotek, utan även på filialerna om de inte är alltför små. /…/ Film är en
helt naturlig del av bibliotekets bestånd.

Han menar att de båda medierna ska jämställas med varandra. Då kvalitetskraven på
litteratur på senare tid sänkts på bibliotek D så har man gjort på samma sätt med filmen
eftersom David inte anser att det finns något skäl till att filmerna ska vara
”jättefinkulturella” när inte det övriga utbudet på biblioteket är det.

Vidare anser David att det krävs en aktiv satsning för att få film jämställt med litteratur:
”Det är ett arbete som pågår att försöka, /…/ att få film att anses som jämställt och inte
någonting som är grädde-på-moset så att säga, utan det är, det är lika viktigt som
litteratur.” Fia i sin tur tror att många bibliotekarier ser på filmverksamheten just som en
”grädde-på-moset-verksamhet”, att film är en extraverksamhet. Østvold menar i sin
artikel att om filmen ska ha en framtid på biblioteken så måste bibliotekarierna
uppvärdera mediet i sig, att se en film ska ha samma status som att läsa en bok (1992, s.
12).

I Cadiers undersökning av hur bibliotekarier prioriterar olika dokumenttyper (kap 3.4.2)
har även han kommit fram till att bibliotekarier prioriterar litteratur framför andra
medier. Cadier menar att detta är något som sker både medvetet och omedvetet. Detta
prioriteringsmönster är något som kan återfinnas hos våra informanter. Att det förhåller
sig så behöver dock inte betyda att informanterna värderar filmmediet som ett lägre
kulturellt medium än litteratur. Man bör dock reflektera över om det kan vara en
indikation på att exempelvis film värderas lägre än litteratur på biblioteket. Det kan
också vara intressant att göra en åtskillnad mellan den privata inställningen och vilka
åsikter informanterna har i sin yrkesroll.
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Vi har tyckt oss urskilja en ambivalent hållning hos informanterna gentemot filmmediet.
Det finns en skillnad mellan hur man förhåller sig till filmen i sin yrkesroll och privat.
Flera av informanterna som prioriterar boken högre än filmen på biblioteket är privat
mycket filmintresserade och insatta i ämnet och varianter på detta förhållande går att
finna. Ett exempel på detta går igen i Fias uttalanden. Hon säger att hon privat både ser
och köper mycket film och att hon har ett stort intresse av det. I sin yrkesroll anser hon
däremot att det som erbjuds i ”boklig” form är det som kommer att prioriteras och det
man jobbar mest med. Hon jämför med bokprat och säger att:

Jag har svårt att se, när jag går på föräldramöten och så, att jag kommer att stå och prata
om att ´den här filmen är jättebra´ istället för att säga ´läs den här boken´. /…/ och då
blir det ju så att filmen blir i samma grad inte lika viktig naturligtvis.

Fia menar att filmen ska ha ”… en likvärdig ställning som det andra vi har, av
extramedierna så att säga”. Just att hon benämner film som ett ”extramedium” visar att
på bibliotek F så har litteraturen en överordnad ställning över andra medier. Vad gäller
barnfilm säger hon också att: ”Det är viktigt att filmerna vi har är bra, men inte lika
viktigt som att barn får tillgång till litteraturen på olika sätt och lär sig att läsa, det kan
jag inte tycka”. Camilla resonerar på liknande sätt då hon säger att: ”Jag ser nog hellre
att de går och lånar tre barnböcker än att de går och lånar en videofilm. /…/ Jag tror
aldrig att jag skulle kunna jämföra det med litteraturbehovet /…/ för mig är bibliotek
egentligen inte video.”

Catharina har en liknande inställning som Fia till filmmediet. Privat värderar hon film
högt och är mycket intresserad av det. Tidigare brukade hon besöka olika filmfestivaler
och filmmuseer, och hon gillar också att gå på bio. I bibliotekssammanhang däremot
anser hon att då man jämför med litteratur så säger hon att film ”… nog kommer i andra
hand ja, det tycker jag nog”, men att filmen har samma ställning som exempelvis
musiken. Hos Gun framkommer ett något annorlunda förhållningssätt. Privat är hon inte
så intresserad av film och hon anser själv att hon borde lära sig mer om mediet och
överhuvudtaget se mer film. I yrket är hon däremot inköpsansvarig för
filmverksamheten. Även om hon inte tycker att den är lika viktig som litteraturen ser
hon det som en bra verksamhet och hon menar att hennes inställning till
filmverksamheten har förändrats under åren i och med att hon sett hur uppskattat det är
av låntagarna.

Flera av informanterna nämner att ibland köps en film in enbart på grund av det faktum
att den bygger på en bok. Gun säger att om hon är tveksam till att köpa in en viss film
kan ovanstående tanke leda till att den ändå köps in. Hon anser inte att detta är så
konstigt då ”…det är boken som är basen i vår verksamhet”. Camilla tycker att det är
bra om filmerna som köps in har förankring i en barnbok: ”Då tycker man väl att har
den hållit /…/ som bok så kan den säkert också kvala in som video”. På bibliotek F har
man just börjat med att köpa in film till den kommande filmverksamheten. Fia säger att
i de fall lite mer kommersiellt gångbar film köps in, exempelvis Grabben i graven
bredvid eller Harry Potter av Chris Columbus: ”… försvarar jag det med att de liksom
ändå är en bok från början och att det har en /…/ koppling till det som vi håller på med
och pratar om i vår dagliga verksamhet”. Av dessa resonemang att döma blir det alltså
så att om en film bygger på en bok så är man mindre tveksam till att köpa in den till
biblioteket än annars. Fia hävdar också att: ”Man kanske ser det som ett mera
finkulturellt hantverk att skriva en roman, Kerstin Ekman är kanske lite finare än
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Roman Polanski.” Detta tyder på en värdering att det är boken som blir viktigast i
verksamheten. Britt menar att kriterierna för att välja ut olika medier kan variera och att
kraven på kunskap är olika stora:

Många resonerar väl som så att det inte behövs någon särskild kompetens för att välja
film /…/ men så resonerar man ju inte då man köper in andra medier. Man förväntar sig
ju lite ämneskunskap och att man sätter sig in i vad det är för någonting.

Gun har även hon funderat en del kring film och ämneskunskap. Hon har ibland frågat
sig om biblioteket verkligen är rätta platsen att ha film på. Å ena sidan kanske en
alternativbiograf skulle lämpa sig bättre då personalen där har stor kunskap om film, å
andra sidan, resonerar Gun, så har biblioteket en lång tradition av att låna ut olika
medier och göra dem lättillgängliga och hon kommer fram till att biblioteken nog ändå
är den rätta platsen. Guns slutsats stöds även av Källgren som menar att biblioteket är
den institution som är bäst lämpad för utlåning av film. Han menar också att biblioteken
har ett lika stort ansvar för bildmedier som för textmedier (1997, s. 123). Även Ester
poängterar betydelsen av att satsa helhjärtat på en ny verksamhet: ”… kan man inte göra
något riktigt, riktigt bra av det, då tycker jag att man ska prioritera det skrivna ordet”
säger Ester.

Den debatt som Svärd och Ridbäck förde om filmens vara som komplement eller
konkurrent till boken (kap 3.2.2) kan jämföras med informanternas åsikter i samma
fråga. Alla utom Ester är inne på Svärds linje om att filmen kompletterar boken och det
övriga beståndet. Fia säger exempelvis att: ”Nej, jag ser det icke som en konkurrent, nej
det gör jag absolut inte! Att läsa skönlitteratur är ju att se film, att se film är ju som att
läsa skönlitteratur”. Även David har samma tydliga hållning då han menar att: ”… det
[filmmediet] konkurrerar inte, absolut inte. Snarare tvärtom tycker jag”. Ester är dock
av en annan åsikt då hon menar att spelfilm är en konkurrent till vad hon kallar
”romanslukandet”. Hon säger att ”… läser du en berättelse, så tvingas du ju själv att
skapa dina egna bilder /…/ och på något vis så tror jag att det är vårt uppdrag mer än
spelfilmer.”

Gun intar en mer ambivalent hållning eftersom hon menar att filmen varken är en
konkurrent eller ett komplement på biblioteket. I ett större perspektiv kan hon se filmen
som en konkurrent till läsandet ”Jag menar, det är ju mycket som konkurrerar och det är
ju mycket som hänger just på bild och ljud mot text”. Om man däremot ser till
biblioteket menar Gun att filmen kan vara ett komplement till böckerna i och med att
många böcker filmatiserats och att en filmatisering kanske kan väcka intresse även för
boken.

Slutligen kan man fråga sig vad det är som skiljer upplevelsen av att se en film från den
att läsa en bok? Fyller de båda medierna olika funktioner eller kan de jämföras med
varandra? Gun säger att:

Jag tror att det är samma. Jag menar en del läser böcker och en del ser film för att bli
underhållna, fly bort från vardagen och så vidare. Andra läser för att lära sig något, för
att bilda sig. Det är klart att på filmsidan kanske det ligger mer åt underhållning men
/…/ de som är riktigt filmintresserade, de ser det ju inte som en ren och skär
underhållning, det tror jag inte.

Även om Guns inställning är något ambivalent så tycks den reflektera Rehrauers tankar
om de primära användningsområdena för film som är utbildning och underhållning (kap
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4.5.2). När Fia talar om vilken funktion en film kan fylla tar även hon upp
underhållning som exempel. Då hon jämför med böcker säger hon att ”…man behöver
ju inte använda sin fantasi lika mycket när man ser på film som när man läser en bok...”
Trots det menar hon att man kan känna sig lika nöjd eller missnöjd efteråt oavsett om
man läst en bok eller sett en film. Av övriga funktioner Rehrauer nämner är det endast
förståelse för andra människor och verklighetsflykt som informanterna tar upp. Britt
säger exempelvis att en film kan få en att förstå både sig själv eller andra bättre och Gun
säger att film kan hjälpa en att fly bort från vardagen.

6.5.2 Ska film på bibliotek vara gratis?
Att ta avgift eller inte är både ett ekonomiskt och ett ideologiskt ställningstagande.
Avgiften kanske är en förutsättning för att videoverksamheten ska komma igång
överhuvudtaget och intäkterna kan ge bättre möjligheter att upprätthålla en bra
videoavdelning (Källgren, 1997, s. 126).

Ovanstående citat visar på problematiken i avgiftsfrågan och att ta en avgift kan ha
djupare effekter än vad man kanske är medveten om från början. Om man tar betalt för
filmen innebär det att mediet inte erbjuds på samma villkor som övriga
biblioteksmedier. I och med detta ges också signaler om att filmen inte är lika viktig och
inte lika högt värderad som andra avgiftsfria medier som CD-ROM och musik. Eliasson
och Lempert menar att det är en komplicerad fråga då det finns en lång tradition på
svenska bibliotek om att lån ska vara avgiftsfria. De menar att om nu filmen är lika
viktig kulturpolitiskt som litteratur så borde den enda avgiften, liksom för övriga
medier, vara att man betalar skatt (1992, s. 40). Om man tittar på informanternas svar så
motiveras ofta avgiften med ett ekonomiskt ställningstagande. Om man istället har valt
att låna ut filmen sluter man sig i och med det till ett ideologiskt ställningstagande.

På bibliotek G tar man en avgift på tio kronor per film för uthyrning i tre dagar. Gun
säger att de signaler man fick från kommunen då filmverksamheten startades var att
man var tvungen att ta betalt i konkurrenshänseende mot videobutikerna. Just att man
har varit tvungen att ta betalt för filmen är något som har hängt kvar på bibliotek G och
det anses som självklart. En annan motivering för att ta betalt är att de tjänar en hel del
på det och därmed kan köpa fler filmer än vad man annars skulle ha råd med. Även på
bibliotek F har man bestämt sig för att ta en avgift för filmerna trots att man inte gör det
för övriga tjänster. Fia säger att: ”Vi tar ju inte betalt för någonting överhuvudtaget här,
vi tar ju inte ens böter. Vi har ju inga andra avgifter så det är ju väldigt tydligt att vi tar
betalt för det här.” Fia konstaterar att för hennes del hade filmerna lika gärna kunnat
vara gratis, men i och med att man rädd för att konkurrera ut videohandlarna har man
bestämt att ta ut en avgift. Enligt Källgren föreligger dock ingen risk för sådan
konkurrens då han menar att ”Biblioteket och videobutiken täcker olika delar av
videomarknaden, de erbjuder olika saker och de befinner sig inte i något
konkurrensförhållande” (1997, s. 124). Källgrens resonemang stöds också av Guns
anmärkning om att videobutikerna ofta hänvisar sina kunder vidare till biblioteket.

Om ovanstående argument främst stödjer sig på ett ekonomiskt ställningstagande har
Britt ett ideologiskt förhållningssätt till frågan. Hon menar exempelvis att
bibliotekslagen är föråldrad då den enbart talar om att litteratur ska vara gratis och inte
nämner några andra medier. För Britt är det otänkbart att ta betalt för filmen då hon inte
ser någon värdemässig skillnad på medierna. Hon får medhåll i sina resonemang av
Catharina och Camilla som menar att det hade känts ”märkligt” att ta betalt för en tjänst
men inte någon annan. ”Vi är väl av gammalt vana vid att våra tjänster ska vara gratis,
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vi var för det när bibliotekslagen kom och vi har alltid varit för det. Det är viktigt,
biblioteken lånar ut gratis!” säger Catharina. Det finns dock en problematik för små
bibliotek med liten budget som överväger att starta med film. Ska man hyra ut filmerna
eller är det bättre att då inte ha film alls eftersom man vill tillhandahålla alla medier på
samma villkor? Kanske är det trots allt bättre att ta ut en liten summa för filmerna då det
är en bra sak att kunna hyra kvalitetsfilm på biblioteket.

6.5.3 Filmens framtid på biblioteket
Det är svårt att veta hur filmens framtid på biblioteken kommer att se ut och det enda
som går att säga säkert är att det inte kommer att se ut som idag. DVD har relativt
nyligen börjat köpas in till biblioteken och DVD kommer, liksom VHS, förmodligen att
bytas ut mot ytterligare nya format. Även om formaten kommer att ändras så kan ändå
filmen som konstnärligt uttrycksmedel finnas kvar på biblioteken.

I Jonassons enkätundersökning från 1996 (kap 3.3.1) framkom att en stor majoritet av
de 250 bibliotek som deltog i studien menade att spelfilmen hade en framtid på
biblioteken. De flesta på de undersökta biblioteken var alltså överens om att spelfilmen
hade en framtid hos dem. Trots detta faktum kom Jonasson i sitt slutresultat fram till att
spelfilmen kommer att försvinna från biblioteken i framtiden. Detta grundar sig på att
han starkt förknippar spelfilm med just VHS-formatet och inte särskiljer den från
formatet. Han konstaterar att ”i ärlighetens namn måste jag säga att oddsen för att film
på bibliotek kommer att bestå efter det att videon gått i graven är mycket små” (1996, s.
92f). Jonasson överväger alltså inte att spelfilmen skulle kunna leva vidare på
biblioteken i andra format som exempelvis DVD. Hans uppfattning stämmer inte
överens med hur det har blivit och även om några av våra informanter förhåller sig
skeptiska till DVD-formatet så tror de flesta ändå, liksom deltagarna i Jonassons studie,
att filmen kommer att finnas kvar på biblioteken i någon form.

Informanterna har olika åsikter om filmens framtid på bibliotek. Dessa varierar från att
filmen kommer att försvinna till att filmen kommer att finnas kvar och bli ännu
viktigare. Fia tror till exempel inte på filmens framtid på biblioteken och hon säger att:

Jag ser det i framtiden att du liksom tankar hem din film och ser den i din dator eller i
din TV eller vilket du vill. Precis som du kan göra med e-böcker och sånt där. Jag tror
att det här är en övergångsperiod att man får hålla på och trixa med media.

Gun funderar liksom Fia, och några av de övriga informanterna, över vilken betydelse
det kommer att ha att filmer är mer lättåtkomliga idag i och med Internet. Hon menar att
filmens framtid på bibliotek är osäker på grund av tillgången på film genom andra
medier såsom TV och Internet. Det hon förutspår är att filmen trots allt kommer att
finnas kvar ett bra tag framöver. Även Catharina och Camilla anser att det är svårt att
förutsäga hur framtiden kommer att se ut. De tror att fler kommer att ladda hem filmer
från nätet, men de tror inte att gemene man kommer att göra så. Om de slutar med
filmverksamhet i framtiden så skulle det i sådana fall bero på minskad efterfrågan. De
ser det dock inte som troligt att det skulle hända. Britt däremot ser väldigt positivt på
filmens framtid då hon säger att ”… den kommer att bli mycket starkare än vad den är
idag. Det tror jag för film är inget dött medium, tvärtom. Det blomstrar verkligen.” En
av anledningarna till att hon ser så positivt på framtiden är att många unga satsar på film
idag och är mer intresserade.
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Slutligen har David en intressant teori som tyder på både nytänkande och
framförhållning. Han menar att filmen kommer att finnas kvar på biblioteken, men inte i
samma form som idag. Han kopplar det till den elektroniska utvecklingen och ser att
funktionerna på bibliotekets hemsida kommer att utökas och att låntagarna via denna
kommer att kunna hämta hem sina filmer till sina egna datorer, det virtuella biblioteket
kommer att bli mer integrerat med det fysiska. Genom inloggning med lösenord ser han
att detta skulle kunna fungera som ett vanligt lån med en viss lånetid. Han tror att
biblioteken kommer att ha speciella avtal med videodistributörerna som man betalar
ersättning till mot att man får tillhandahålla deras filmer via nätet.

Det som framkommit om framtiden är alltså att de informanter som förhåller sig
skeptiska till filmens vara på bibliotek i framtiden, kopplar samman filmmediet med
formatet, liksom Jonasson gjort. Om man däremot ser till filmen som konstnärligt
medium och inte begränsar sig till ett visst format spås en god framtid för film på
bibliotek.

6.6 En kulturell hegemoni

Vi lever i ett differentierat samhälle, och kulturen är en viktig del i fördelningen av
makt, prestige och inflytande. De sociala strukturerna är förkroppsligade i olika
institutioner men också i värdesystem, handlingsmönster, vanor, språk och
tankestrukturer, som individer och grupper övertar självklart och utan att ens se dem
som sociala konstruktioner. (Nilsson, 1999, s.33)

Bibliotekarierna är en del av ett större sammanhang. Varje enskild handling påverkar
andra och en handling kan vara en följd av en värdering. Exempelvis kan det faktum att
man överhuvudtaget börjar med spelfilm på bibliotek ha sin grund i att man värderar
detta medium lika högt som exempelvis litteratur. Då det ofta saknas detaljerade
riktlinjer för hur spelfilmsverksamheten på bibliotek ska drivas är det bibliotekariernas
val som styr utbudet. Dessa val påverkas i hög grad av de värderingar bibliotekarierna
har, både privat och inom professionen. I nedanstående kapitel kommer vi att undersöka
hur bibliotekariers värderingar om bland annat kvalitet påverkar på olika sätt. Det är
värderingarna inom biblioteksvärlden som står i fokus och hur dessa påverkar både
bibliotekarierna och användarna.

6.6.1 En yrkesgrupps värderingar
Även om det är svårt att definiera informanterna som en grupp och det inte går att dra
några generella slutsatser för alla bibliotekarier, förekommer det en del gemensamma
beröringspunkter i intervjumaterialet. Exempel på sådana är att alla har bestämda åsikter
om vad som räknas som kvalitetsfilm och flera av dem uttrycker också liknande
värderingar om vad som kännetecknar kvalitet. Ett annat gemensamt drag är att
informanterna är måna om att framhäva användarnas betydelse för verksamheten och
man försöker ta till vara på de inköpsförslag som ges.

Privat har informanterna relativt olika åsikter och förhållningssätt till filmmediet, men
då det kommer till bibliotekets filmverksamhet finns en viss homogenitet. Som vi
tidigare sett poängterar Gans utbildningens betydelse för vilken smakkultur en individ
tillhör (kap. 4.2). I enlighet med Gans resonemang kan alltså informanternas
gemensamma utbildningsbakgrund leda till en homogenitet i vissa frågor såsom film
och kvalitet. Det är heller inte oviktigt att alla arbetar som bibliotekarier och tillbringar
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en stor del av sitt yrkesliv tillsammans med sina kollegor, vilket man även kan se hos
Gramsci då han säger att varje människa ingår i en grupp som påverkar tankar och
handlingar (kap. 4.1.1). Det faller sig då naturligt att man påverkar varandra och
utvecklar liknande värderingar. Detta korresponderar även med Dauns resonemang då
han säger att människor som tillbringar mycket tid tillsammans får samma sorts åsikter
och värderingar. Påverkan blir ömsesidig då individer frivilligt söker sig till människor
med liknande åsikter (kap 4.3). Det som Daun talar om visar sig bland annat hos
informanterna på bibliotek C där Catharina och Camilla oftast håller med varandra och
resonerar sig fram till gemensamma ståndpunkter. En annan faktor som visar på detta
mönster är att även om det finns en inköpsansvarig på de olika biblioteken i studien så
kommer bibliotekspersonalen gemensamt överens om vilka filmer som ska köpas in.

Tendenser som visar sig på individnivå kan även placeras in i ett större sammanhang.
Att informanterna har liknande värderingar och arbetssätt kring film och kvalitet kan ha
sin grund i att man tittar på hur andra bibliotek arbetar. David säger att då de startade
med filmverksamheten på bibliotek D tittade man mycket på hur det gick till på andra
bibliotek av olika storlek och i olika städer för att underlätta det egna arbetet. Även Fia
tycker att det är bra att se hur andra bibliotek gör då de på bibliotek F inte har någon
erfarenhet av filmverksamhet. När det kommer till inköp av film tror Fia att det finns
likheter i bibliotekariers inköpskriterier då hon anser att det ingår i bibliotekarierollen
att tillhandahålla kvalitetsfilm.

Även om man privat har olika åsikter om vilken film man föredrar, är alla i sin yrkesroll
som bibliotekarier överens om att det är kvalitetsfilm biblioteket ska ha. När
informanterna träder in i sin yrkesroll från det privata sker i vissa fall en anpassning till
bibliotekets normer. Exempelvis säger Gun att hon anser att biblioteket ska
tillhandahålla smalfilm men att hon privat föredrar underhållningsfilm. Hon menar att:

Om jag jämför med mig själv hur det var när jag läste böcker då jag var yngre och då
jag läser nu, så läser jag nu mer för att slappna av och koppla bort. /…/ ibland känner
jag att det är så med film också.

Citatet visar på att en anpassning sker till bibliotekets normer och det har ingen större
betydelse vilken typ av film man föredrar privat. Kvalitetskriterierna är alltså inte
individbundna utan existerar oberoende av enskilda bibliotekariers åsikter. Ovanstående
resonemang visar att biblioteket som institution i samhället tillhandahåller värderingar
om kvalitet som bibliotekarierna anpassar sig till. Konsekvensen blir att biblioteket står
för en kulturell hegemoni som bibliotekarierna följer och reproducerar.

6.6.2 En yrkesgrupp som utövar inflytande
Vad bibliotekarier tycker och tänker om olika saker beror till stor del på deras
värderingar. Dessa värderingar kan ta sig praktiska uttryck i olika beslut som tas på
biblioteket och i förlängningen påverkar detta även de som använder biblioteket och vad
de får tillgång till.

Det är inte alltid man är medveten om sina värderingar vilket är något Ekström
framhåller då han menar att värderingar ofta kan vara så självklara att man finner dem
naturliga (kap. 4.1). Om man inte är medveten om vilka värderingar man har är man
kanske inte heller medveten om hur andra kan påverkas av dessa. Just att värderingar
ofta är omedvetna och svårfångade gör dessa extra intressanta att undersöka. Som
exempel kan ges att om en bibliotekarie anser att kvalitetsfilm är att föredra framför
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kommersiell film, så köps förmodligen fler kvalitetsfilmer än kommersiella in. Detta
gör att låntagarnas tillgång till det förstnämnda blir god men att de måste söka sig någon
annanstans för att få tag på kommersiell film. Detta kan också återkopplas till
diskussionen om att varje institution tillgodoser olika sorters smakpubliker i kapitel
6.4.1 samt 6.4.2.

Gans menar att de som har den kulturella makten i samhället är de som bestämmer vad
som är, respektive inte är finkultur. Därför hävdar han att diskussionen kring fin- och
populärkultur förs på deras villkor, det är denna smakpublik som sätter riktlinjer för vad
som är accepterat inom den kulturella världen (kap. 4.2). Det Gans talar om går att
applicera på biblioteken då man kan se dessa som bärare av en kulturell hegemoni som
utövar inflytande i samhället. Man kan se det som att biblioteken reproducerar en
kulturell hegemoni eftersom de är ett forum för att tillhandahålla finkultur, även om
biblioteken är öppna för alla. Att biblioteken tillhandahåller finkultur stödjer vi, förutom
på Gans definition av finkultur, på att alla våra informanter har sagt att det är
kvalitetsfilm man vill tillhandahålla och i möjligaste mån undvika det kommersiella,
som de menar inte hör hemma på biblioteket.

Ett annat argument för att se biblioteken som bärare av finkulturella normer är att då
informanterna talar om vad som kännetecknar kvalitet på film och vilka filmer man vill
ha, korresponderar detta mycket väl med Gans definition av finkultur (kap 6.3.2).
Härmed blir kopplingen mellan finkultur och bibliotekens filmutbud tydlig. Gans är
noga med att inte lägga någon värdemässig bedömning på de olika smakkulturerna och
informanterna är också måna om att inte nedvärdera filmer som får sin plats i andra
smakkulturer. Som tidigare nämnts (kap 6.3.1) kan det dock i praktiken vara svårt att
undvika ett sådant värdemässigt ställningstagande i och med att bibliotekarierna tvingas
att ta ställning till varje film som finns för inköp och även till bibliotekets övergripande
kvalitetspolicy.

Man kan fundera över om det är bibliotekarierna själva som utgör en kulturell hegemoni
eller om de är en del av en större ”maktapparat” där biblioteken endast reproducerar de
normer som sätts högre upp. Oavsett hur förhållandena är så anser vi att det ändå går att
se bibliotekarierna som en del av en kulturell hegemoni då användarna blir påverkade
av de normer som upprättats. Användarna accepterar den rådande normen och den
kulturella hegemonin upprätthålls eftersom den inte ifrågasätts nämnvärt.

6.6.3 Inflytande över användarna
Att bibliotekarierna har inflytande på användarna är ett faktum, men hur långt detta
inflytande sträcker sig är svårt att säga. Även om användarna har en del att säga till om
på biblioteket så är ändå bibliotekariernas påverkan på användarna större och det är
viktigt att man som bibliotekarie är medveten om detta inflytande och använder sig av
det på ett bra sätt.

Ekström hävdar att det hegemoniska begreppet inbegriper en fostrande och pedagogisk
roll (kap 4.1). Detta kan återspegla Fia och Davids tankar om folkbildning (kap 6.1.1).
Genom de filmer som köps in vill man att låntagarna ska få chansen att lära sig något
nytt. Detta kan också ses som ett uttryck för bibliotekens hegemoniska förhållande till
användarna. Han talar om att den hegemoniska makten kommer uppifrån i samhället, de
styrande reproducerar sina värden på folket (kap 4.1). Appliceras detta resonemang på
vår studie kan man ta upprättandet av kvalitetsnormer på biblioteken som exempel. Det
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är inte låntagarna som sätter dessa utan bibliotekarierna. Det är alltså något som från
låntagarnas håll kommer uppifrån och accepteras i hög grad utan att ifrågasättas. Denna
acceptans kan visa på att låntagarna inte reflekterar över vilka bakomliggande
värderingar som avgör att de får tillgång till en viss typ av film på biblioteken och inte
heller varför eller varför inte biblioteket har film. Det finns olika exempel från den
empiriska undersökningen på hur den kulturella hegemonin kan utöva inflytande över
användarna. Ofta ifrågasätts inte varför biblioteken inte har film eller vilka skäl som
ligger till grund till att de har det. Vidare accepteras den lånetid som finns och vilken
typ av film som tillhandahålls. I intervjumaterialet framkommer det även att låntagarna
till och med har anpassat sina egna önskemål till bibliotekets kvalitetsnormer. I de fall
biblioteket tar betalt för filmerna är det inte heller någon som reagerat på detta.

På bibliotek E där man inte har spelfilm händer det att användarna efterfrågar sådan
men beslutet att inte ha film ifrågasätts inte. Ester säger att ”… det kanske är för att man
är sådär auktoritetstrogen och tänker att ´jaha har de sagt så, så är det väl så då´”. Med
detta visar Ester att hon är medveten om vilket inflytande en bibliotekarie kan ha på sina
låntagare, förhållanden accepteras ofta utan vidare. Från biblioteksanvändarnas håll har
utformningen av spelfilmsverksamheten på övriga bibliotek i studien inte heller
ifrågasatts, vilket tyder på att användarna även på dessa bibliotek har accepterat de
rådande normerna.

Då låntagarna kommer med inköpsförslag på film till biblioteken önskar de ofta
kvalitetsfilm och inte kommersiell film. Detta beror förmodligen inte på att biblioteket
enbart har finkulturella användare, utan det är nog snarare så att användarna har
anpassat sig till bibliotekens kvalitetskrav och att de därför inte kommer på tanken att
föreslå andra typer av film. Just att anpassa användarnas smak efter rådande normer och
krav är enligt Gramsci en tanke inom hegemoniteorin. Genom att anpassa ”massornas”
kultur till den rådande hegemonin bildas nya och högre kulturer (Gramsci, 1967, s.
286). En annan anledning till att låntagarna anpassat sig till bibliotekens kvalitetskrav
kan vara att de inte vågar föreslå film som man inte tror motsvarar eller når upp till
kvalitetskraven. Ett exempel på ovanstående resonemang kan ses i Britts citat i kapitel
6.4.2 då hon säger att ingen av användarna har ifrågasatt varför man bara har
kvalitetsfilm på biblioteken.

Även på bibliotek C efterfrågas kvalitetsfilm. Catharina säger att: ”De grejer [filmer]
som de verkligen har frågat efter har inte varit sådant som biblioteket har tyckt att ´det
kan vi väl inte köpa´, det har inte varit Rambo, det har det inte alls”. Hon menar vidare
att användarna inte frågar efter ”skräpfilm” utan efter sådana filmer som når upp till
deras kvalitetskrav, exempelvis Sånger från andra våningen. Gun menar att de flesta
inköpsförslag som ges är på sådan typ av film som de ändå skulle köpt in. Hon säger att
en film som The Royal Tenenbaums av Wes Andersson skulle de mycket väl kunna få
inköpsförslag på, men den köper de i vilket fall som helst. Gun säger att ”de jättebreda
[filmer] som finns i alla videobutiker är ju sällan vi får några inköpsförslag på”.

Man kan vidga perspektivet från att gälla ett enskilt fall till något som går att applicera
på alla bibliotek. På så sätt blir, enligt Gramsci, varje människa en del av ett kollektiv
och grupptillhörigheten utgörs av de sociala förhållanden som kännetecknar individens
sätt att tänka och handla (kap 4.1). Genom att vidga perspektivet blir bibliotekariernas
inflytande tydligare och bibliotekens hegemoniska roll framträder. Ovanstående



79

resonemang kan ses i ljuset av att bibliotekarier på alla bibliotek är mer eller mindre
aktivt inblandande i urvalsprocessen.
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7 Slutsatser

Med denna uppsats har vi undersökt hur ett antal bibliotekarier värderar spelfilm på
bibliotek. Vi har även tittat närmare på hur användarna påverkas av bibliotekariernas
värderingar om film och hur detta påverkar utbudet de får tillgång till, men även hur
användarna påverkar bibliotekarierna i deras inköp och uppfattning om kvalitet. För att
ytterligare belysa hur film värderas jämförs den med litteratur. Nedan går vi igenom
våra slutsatser med utgångspunkt från frågeställningarna.

• Vilka källor används vid inköp och hur går inköpsarbetet till?

Alla informanter som arbetar på bibliotek med film använder sig i huvudsak av Btj som
inköpskälla även om det händer att man också köper av andra distributörer såsom
Ljudboksförlaget, Film Arkivet och Filmcentrum. Btj har en i princip dominerande
ställning när det kommer till filmförsäljning till biblioteken vilket får till följd att
filmernas kvalitetsnivå bestäms redan hos dem, det blir därför svårt för enskilda
personer att påverka urvalet av den film som finns tillgänglig. Av informanternas svar
framkommer det dock att de är positivt inställda till Btj och man verkar inte ifrågasätta
detta faktum i någon högre grad. Det som uppges som positivt är att kvaliteten överlag
är god och att man vet att det inte blir några problem med utlåningsrättigheter och
dylikt. Kritiken som framkommit mot Btj är främst att de tillhandahåller ett alltför snävt
utbud av barnfilm, både svensk och utländsk. Flera av informanterna påpekar också
bristen på DVD-filmer.

Att Btj är så stora på marknaden beror, förutom på att de har förhandlat sig till
utlåningsrättigheter, på att deras samarbete med biblioteken funnits länge och
informanterna vet att det fungerar bra att handla av dem. Man anser att det är bekvämt
och handlar där av gammal vana. Kanske innebär det för mycket ansträngning och extra
arbete att beställa från andra distributörer för att de ska kunna konkurrera med Btj. Btj
har ytterligare en fördel då deras filmer är klassificerade och klara när de kommer till
biblioteket.

De vanligaste målsättningarna som finns med en filmverksamhet på de valda
biblioteken är att främja kultur och demokrati, men även folkbildningstanken lyser
igenom informanternas resonemang. Däremot är det ingen som kopplar samman
spelfilm med information. Detta kan bero på att man av tradition mer ser spelfilm som
ett underhållningsmedium och att det finns andra medier som bättre motsvarar krav på
att tillhandahålla information. Även om det ofta finns någon typ av målsättning med
spelfilmsverksamheten saknas en nedskriven policy för hur man ska gå tillväga, både
från kommunalt håll och på biblioteken. Detta är också något Perstrand poängterar i sin
sju år gamla uppsats, och förhållandena verkar inte ha ändrat sig nämnvärt.

Det finns flera möjliga orsaker till varför spelfilmsverksamheten ser ut som den gör på
de olika biblioteken. En anledning kan vara att man tycker att verksamheten fungerar
som den ska utan riktlinjer. Ytterligare en orsak kan vara att man inte vill känna sig
bunden i sina filmval utan kunna välja mer fritt. En tredje vinkling av frågan kan vara
att man inte anser filmverksamheten så viktig att det behövs en nedtecknad policy. Detta
kan man se tendenser på i intervjumaterialet då det enda bibliotek som har en sådan,
bibliotek B, motiverar det med att filmen är ett lika viktigt konstnärligt medium som
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övriga på biblioteket. På bibliotek D, där filmen också värderas högt, arbetar man just
nu på en policy för spelfilmen. Detta befäster tanken om att ju viktigare man anser
filmen vara desto viktigare blir det att ha tydliga riktlinjer för en sådan verksamhet, den
blir mer beständig.

• Hur påverkas bibliotekarierna vid filminköpen av faktorer utanför biblioteket
såsom trender i samhället, närområde, lokal marknad, filmfestivaler med
mera?

I studien har det framkommit att det finns många olika yttre faktorer som påverkar
bibliotekariernas filminköp. Den viktigaste är att man med bibliotekens filmer vill
fungera som ett alternativ till de lokala videouthyrarnas utbud. Detta görs genom att
man satsar på filmer som inte finns på videobutikernas hyllor såsom klassiker och
kvalitetsfilm. Det faktum att biblioteken ofta tillhandahåller annan sorts film än vad som
finns hos videohandlarna är ett mönster som återfinns på alla biblioteken som ingår i
studien. Man vill också motverka den amerikanska dominansen på spelfilmsmarknaden
genom att erbjuda exempelvis europeisk film. Det är låntagarna som vinner på att
biblioteken gynnar film som inte finns tillgänglig på andra ställen. På så sätt får de
sammantaget ett bredare och större utbud vilket gör det lättare att tillfredsställa olika
smaker och intressen.

En annan viktig påverkan är i vilken ort biblioteket är beläget och vilka invånarna är.
Alla informanter menar att man vänder sig till de användare som finns på just deras ort.
Detta är en orsak till att bibliotekens filmutbud kan se mycket olika ut på olika
bibliotek. Likaväl som att man anpassar filminköpen efter de låntagare som finns kan
desamma motivera till att man helt utesluter film på biblioteket. Övriga faktorer som
påverkar filminköpen är aktuella samhällsdebatter, media och filmfestivaler. Även om
de flesta av informanterna inspireras av detta kan det vara svårt för dem att aktivt välja
filmer som speglar ett sådant utbud. Detta beror på bristen på inköpskällor och att
många filmer inte finns tillgängliga, om de går att köpa kommer de ut först flera år
senare. För att avhjälpa detta problem skulle det underlätta om det fanns flera alternativa
inköpskanaler till Btj som täckte upp olika områden. Om det fanns fler stora
distributionskanaler skulle det kanske bli viktigare med ett allsidigt utbud för att locka
biblioteken att köpa av just dem.

• Vilka kvalitetskriterier finns vid inköpen och varför har man dessa kriterier?

Samtliga informanter uppger att man vill köpa in film av god kvalitet. Problemet är att
begreppet är svårdefinierat och ofta varierar från person till person, flera av
informanterna går efter en känsla för vad som håller. Ytterligare en försvårande
omständighet är att så få av biblioteken i studien har en kvalitetspolicy för film, vilket
kan leda till att valen av film blir mer godtycklig än vad de annars skulle blivit. Ett
annat mått på kvalitet som tas upp är den användar-orienterade kvalitetssynen där
filmkvaliteten bland annat mäts i antal utlån. Detta innebär att en films popularitet utgör
grunden för dess kvalitet.

I uppsatsen har det framkommit att informanterna kombinerar det transcendenta och det
användar-orienterade sättet att bedöma kvalitet på. Detta leder till att filmsamlingen kan
uppvisa såväl kommersiell film som kvalitetsfilm och gamla klassiker. Genom ett



82

sådant förhållningssätt blir informanterna mer flexibla i sina filmval och man kan
anpassa kvalitetskraven efter dessa båda synsätt.

Även om informanterna uppger att de inte vill värdera en smakkultur högre än någon
annan sker detta ändå omedvetet eftersom de med de relativt höga kvalitetskrav som
finns på filmerna riktar sig mot en mer finkulturell smakpublik. Vilken kvalitetssyn man
har på film beror mycket på vilken smakkultur man tillhör och som bibliotekarier verkar
våra informanter alla tillhöra samma smakpublik då de ger uttryck för så pass liknande
åsikter vad gäller kvalitet och filmurvalet.

Vad gäller formatet på filmerna varierar åsikterna något om vilket format som håller
bäst kvalitet och som lämpar sig bäst för utlåning på bibliotek. De flesta av
informanterna är negativa till DVD-filmerna då dessa anses mindre hållbara och mer
känsliga än sin föregångare VHS. De som framhåller vikten av att fortsätta köpa in
VHS-film gör det med tanke på sina användare och att färre utestängs från bibliotekets
filmutbud med detta format. Diskussionen rör sig alltså, förutom på ett praktiskt plan,
även på ett demokratiskt då man ser till hela gruppen låntagare. De som förespråkar
DVD framhåller i högre grad de praktiska fördelarna med detta format och menar att
utvecklingen har gått så långt att fler och fler kan se dessa filmer hemma.

• Har användarna något att säga till om i valet av film, och i sådana fall, hur
visar det sig i mediebeståndet?

Vad gäller användarna så uppger samtliga informanter att man med sitt filmutbud
vänder sig till alla invånare i kommunen. Det ska inte spela någon roll vilken
utbildning, ålder, yrke med mera man har utan det ska finnas film som passar alla.
Även om informanterna säger sig vilja vända sig till alla i kommunen blir det i
praktiken inte så. Vissa låntagargrupper är mer frekventa än andra. De grupper som
märks mest är enligt informanterna ungdomar, småbarnsföräldrar och till viss del
medelålders. De flesta av informanterna delar enbart in sina användare i åldersgrupper
men det finns även andra grupperingar att ta hänsyn till. En inflytelserik sådan är vilken
smakkultur man tillhör. Uppskattar man inte bibliotekets finkulturella filmutbud blir
man tvungen att vända sig någon annanstans för att tillgodose sitt filmbehov. Detta
skulle då kunna innebära att både bibliotekarierna och de flesta av de låntagare som
använder biblioteket till viss del ingår i samma smakpublik eftersom de uppskattar
samma typ av filmer.

Alla informanter tycker att det är bra när och om användarna kommer med egna
inköpsförslag och i den mån det är möjligt köps dessa filmer in. De hinder som finns för
att tillgodose användarnas önskemål är förutom utlåningsrättigheter också att filmerna
ska passa in i bibliotekets kvalitetspolicy. Denna kvalitetspolicy gör att låntagarnas
inflytande över filminköpen, och därmed också över kvaliteten på filmerna, blir
begränsat. Johannsens oro om att kvaliteten på biblioteken skulle sänkas om användarna
får för mycket inflytande är inte något som märks av på biblioteken i denna studie då
det inflytande användarna har i praktiken inte är så stort. En annan aspekt av samma
diskussion är att de flesta av de filmer användarna föreslår ändå är sådana som
bibliotekarierna själva hade tänkt köpa in till filmsamlingen.

Som vi tidigare nämnt är folkbildning en av tankarna med bibliotekets verksamhet och
så även för filmverksamheten. När informanterna funderar över vilka filmer som
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biblioteket ska köpa in menar några av dem att det är viktigt att visa på sådant som
användarna kanske inte visste att de ville ha. Man vill få användarna att upptäcka sådan
film som är lite annorlunda och som kan ha svårt för att synas i det kommersiella
utbudet. Det anses positivt om biblioteket kan få användarna att upptäcka något nytt.

• Vilka värderingar kring film på bibliotek går att utläsa hos bibliotekarierna
och hur påverkar det urval och utbud? Vilka jämförelser görs mellan film och
litteratur?

När man talar om film på bibliotek är det viktigt att skilja på värderingar och
prioriteringar även om det kan vara svårt. I studien har det framkommit att spännvidden
av värderingar om film är mer omfångsrik än vad prioriteringarna är. På biblioteken i
studien är prioriteringarna relativt likartade trots att informanterna värderar film på
bibliotek olika. Att film värderas olika behöver alltså inte betyda att bibliotekarierna
tycker att film är ett oviktigt medium men att man inte känner samma ansvar för det på
biblioteket som för litteraturen.

Hos informanterna finns det många olika värderingar att utläsa om film och framförallt
om film i förhållande till litteratur. De varierar från att man anser att boken är det
viktigaste mediet på biblioteket till att film ska anses som likvärdig litteraturen, den
dominerande tanken är dock att litteraturen är viktigare på ett bibliotek och därmed
prioriteras högre än filmen. Trots att böckerna är det som anses vara mest relevant
menar ändå informanterna att filmen finns på biblioteken för sin egen skull och inte
används som ett lockmedel för att få låntagarna att upptäcka litteraturen.

Nästan alla informanter anser att filmen är ett medium som kompletterar litteraturen och
de ser dem inte som konkurrenter utan att de berikar varandra. Detta visar på att film
alltmer integreras i bibliotekens verksamhet och inte längre ses som ett hot. Litteraturen
fungerar dock som en norm i arbetet med film vilket bland annat visar sig då
informanterna uttalar sig om medieinköpen. Bland annat går man efter kvalitetskraven
för böcker när film köps in och i vissa fall köps en film in enbart på grund av det faktum
att den bygger på en bok. Detta motiveras med att då berättelsen kvalar in som bok
borde den hålla även som film. En slutsats man kan dra av detta är att boken värderas
högre i biblioteksverksamheten.

Då informanterna talar om vad man kan få ut av att se en film jämfört med att läsa en
bok framhåller de filmens underhållande betydelse. Ett argument för detta är att den
som ser en film inte behöver använda sin fantasi lika mycket som den som läser en bok.
En annan aspekt är att film även kan användas för att fly vardagen. Dessa funktioner
som filmen kan fylla anser vi att även litteratur kan uppfylla, vi tycker att skillnaden
egentligen inte är så stor. En anledning till att man ser olika funktioner hos olika medier
kan vara mediets status i sig. Film förknippas ofta med underhållning och böcker med
beläsenhet och kunskap och detta förhållande märks även av på biblioteken. Det är dock
inte enbart underhållningen som lyfts fram av informanterna utan man säger även att
filmen bland annat kan ge kunskap och förståelse för andra och för sig själv.

När informanterna talar om film ger de uttryck för både en privat och en professionell
åsikt och flera av dem ser inte på filmmediet på samma sätt i dessa två situationer.
Privat kan man ha ett brinnande intresse för film och värdera det högt medan man i sin
yrkesroll som bibliotekarie har ett annat förhållningssätt till mediet och anpassar sig till
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bibliotekets normer. Detta pekar på att det är litteraturen som har en överordnad
ställning på biblioteken och att film inte ses som lika viktigt att tillhandahålla. En orsak
till ett sådant förhållande kan mycket väl vara bibliotekens långa tradition av att låna ut
textbaserade medier medan filmen har en kortare historia på biblioteken. Film är ett
nygammalt medium och i framtiden kan det kanske bli så att film blir ett av
basmedierna.

Förhållningssätten till om man ska ta en avgift eller ej varierar bland informanterna. I
denna studie tar endast två av biblioteken betalt för sina filmer. Vi anser att om man tar
betalt för de filmer som lånas ut ges signaler om att man inte ser denna tjänst som
likvärdig övriga tjänster. Vad kan motivera att filmen kostar men exempelvis inte CD-
ROM-skivorna eller varför inte litteraturen? Borde inte gratisprincipen gälla alla
medier? Om man tar betalt för filmerna erbjuds inte dessa på samma villkor som andra
biblioteksmedier. Varje låntagare betalar indirekt för bibliotekets tjänster via skatten,
men för filmerna tas alltså en extra avgift.

Argumenten för att ta betalt för filmerna är, förutom rent ekonomiska skäl, att man inte
vill konkurrera med videobutikerna om kunderna. Men om man nu först och främst ser
sig som ett alternativ till videobutikerna vad gäller utbudet borde det inte råda något
sådant konkurrensförhållande. Vi kan inte se att det skulle föreligga någon risk för detta.
Frågan blir dock problematisk om avgiften är en förutsättning för att kunna
tillhandahålla film överhuvudtaget, vilket ofta var fallet i början av 80-talet då
spelfilmen infördes på biblioteken.

• Har bibliotekarierna något inflytande över användarna, och om så är fallet,
hur visar det sig?

I studien har det visat sig att det finns ett stort inflytande från bibliotekariernas håll
vilket påverkar användarna då de måste godta bibliotekets utbud om de vill nyttja det. I
och med att det inte finns några klara riktlinjer från kommun eller stat blir det de
enskilda biblioteken som styr filmverksamheten. Trots detta finns det mycket likartade
normer och värderingar som påverkar vilken sorts filmverksamhet man vill syssla med.
Dessa likheter har visat sig i studien på olika sätt, exempelvis resonerar informanterna
liknande i frågor som att de alla vill tillhandahålla kvalitetsfilm. Man vill också fungera
som ett alternativ till övriga videohandlare på orten. Dessa likartade resonemang tyder
på att det finns fasta värderingar och normer på biblioteken som existerar oberoende av
den enskilde informantens privata åsikter.

Dessa normer och värderingar kan alltså ses som ett uttryck för en reproduktion av en
kulturell hegemoni. Detta förhållande är dock inget man är medveten om och aktivt
arbetar för, utan det existerar ändå. Ett uttryck för detta relativt omedvetna hegemoniska
inflytande visar sig bland annat genom att informanterna anpassar sina urvalskriterier
för att filmerna ska passa in i bibliotekets bestånd. Orsakerna till detta kan variera, bland
annat på grund av traditioner inom bibliotekarieyrket och att bibliotekarierna i ett större
perspektiv är just en del av en kulturell hegemoni. Av detta följer att biblioteket står för
en kulturell hegemoni som bibliotekarierna rättar sig efter och reproducerar

I studien har det framkommit att även användarna är, medvetet eller omedvetet,
påverkade av de normer biblioteken satt upp gällande filmurvalet. Exempel på denna
hegemoniska påverkan kan man se då användarna ger inköpsförslag på sådana filmer
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som passar in i bibliotekets övriga filmutbud. Man kan fråga sig om användarna är
medvetna om denna anpassning och om de i sådana fall skulle ifrågasätta det aktuella
filmutbudet. Även om användarna är medvetna om denna påverkan kanske de ändå inte
skulle efterfrågat annan sorts film då sådan finns på videobutiken. En annan möjlighet
är att de som besöker biblioteket och lånar dess filmer tillhör en finkulturell smakpublik
och därför enbart efterfrågar kvalitetsfilm..

Man kan fundera över om det är bibliotekarierna själva som utgör en kulturell hegemoni
eller om de är en del av en större ”maktapparat” där biblioteken endast reproducerar de
normer som sätts högre upp. Oavsett hur förhållandena är så anser vi att man ändå kan
se att bibliotekarierna har ett inflytande över användarna då de blir påverkade av deras
normer och värderingar och inte heller ifrågasätter dessa. Användarna accepterar den
rådande normen och den kulturella hegemonin upprätthålls.
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8 Slutord

Vi hoppas att vi med denna uppsats bidragit till att öka intresset för film på bibliotek.
Arbetet har varit spännande och intressant och har givit oss många nya tankar och
insikter. En fördjupad insikt är att böckerna har en mycket viktig plats på biblioteken
och ska så ha. Att ge tillgång till bra litteratur och att främja läsupplevelser är en av
grundpelarna i bibliotekens verksamhet. Syftet med vår uppsats har alltså inte varit att
åsidosätta litteraturen till förmån för filmen, utan vår ambition har varit att lyfta fram
filmens roll på biblioteken och visa att även detta medium hör hemma där.

Vi anser att vår valda metod har fungerat väl och gett oss tillfredsställande svar på
frågeställningarna. Under arbetets gång har vi funnit att ämnet genererat många nya
frågor och infallsvinklar som dock fallit utanför ramarna för denna uppsats. Förslag på
ämnen som kunde vara intressanta att forska vidare i skulle kunna vara att undersöka en
större grupp användares inställning till det filmutbud som finns på biblioteket, vilken
smakpublik användarna som lånar film tillhör, hur användarna prioriterar mellan
litteratur och film och att undersöka en större grupp bibliotekariers inställning till film
för att se på gemensamma drag. Detta är endast några av de många intressanta
infallsvinklar som finns om ämnet.

Då vi båda är mycket intresserade av film har det varit roligt att under så lång tid få
skriva om ett ämne som fascinerar och att få kombinera det med vårt framtida yrke. Det
som varit mest intressant är att se det inflytande bibliotekarierna verkligen har över
användarna. Vi blev båda förvånade över att användarna efterfrågar sådan film som i så
hög grad passade in i bibliotekets kvalitetspolicy, vilket var en av de mest fascinerande
slutsatser som vi gjort. Detta visar också på hur viktigt det är att undersöka
bibliotekariernas värderingar då dessa uppenbarligen påverkar användarna i så hög grad.
Vi hade gärna fördjupat oss mer i avgiftsfrågan då det finns så många olika
uppfattningar om denna och då flera av informanterna känner mycket starkt för
bibliotekens gratisprincip.

Vi är båda övertygade om att filmen kommer att finnas kvar på biblioteken i framtiden
även om formatet förmodligen kommer att ändras. Informanterna har inspirerat oss till
att tänka i nya banor inför filmens framtid på biblioteken. I framtiden kommer det
antagligen att finnas en mängd bra och dålig film på Internet. Biblioteken har då en
viktig roll i att organisera och kvalitetsgranska dessa filmer för att sedan kunna låna ut
dem via bibliotekens hemsidor. På så sätt blir biblioteket en viktig institution även på
Internet för att bistå den enskilde individen i det enorma flöde av information som är
tillgängligt.

Om bibliotekets uppgift förr i tiden var att samla in och lagra kvalitetssäkrad
information blir det i framtiden allt viktigare att sålla ut och gallra information i det
ständigt ökade utbudet. Detta är något som kommer att gälla för filmmediet såväl som
för alla andra medier. Vi vill avsluta uppsatsen med en önskan uttryckt av en av våra
informanter: ”En dag kanske det står i vår bibliotekslag att det ska finnas god videofilm
på alla bibliotek.”



87

9 Sammanfattning

Vår studie handlar om bibliotekariers värderingar och urvalskriterier för film på
bibliotek. Anledningen till att vi valde just detta ämne var, förutom vårt intresse för
film, att vi blev nyfikna på vilka faktorer det är som avgör medieutbudet på biblioteken
och vem som bestämmer varför det ser ut som det gör. Vi ville också välja ett ämne där
man kunde se på användarna ur bibliotekariernas synvinkel. Syftet med uppsatsen är
därför att undersöka hur ett antal bibliotekarier värderar spelfilm på bibliotek. Vidare
ser vi på hur utbudet och urvalet påverkas av bibliotekariernas värderingar och i
samband med detta också hur användarna påverkas av och påverkar bibliotekariernas
värderingar om film, kvalitet och inköpsprocesser. Vi använder oss av sex olika
frågeställningar för att ge svar på syftet:

• Vilka källor används vid inköp och hur går inköpsarbetet till?

• Hur påverkas bibliotekarierna vid filminköpen av faktorer utanför biblioteket såsom
trender i samhället, närområde, lokal marknad, filmfestivaler med mera.

• Vilka kvalitetskriterier finns vid inköpen och varför har man dessa kriterier?

• Har användarna något att säga till om i valet av film, i så fall vad, och i sådana fall,
hur visar det sig i mediebeståndet?

• Vilka värderingar kring film på bibliotek går att utläsa hos bibliotekarierna i
studien och hur påverkar det urval och utbud? Vilka jämförelser görs mellan film
och litteratur?

• Har bibliotekarierna något inflytande över användarna, och om så är fallet, hur
visar det sig?

För att sätta in vår studie i ett sammanhang och se bakgrunden till film på bibliotek har
vi gjort en historisk översikt. Där tittar vi på artiklar från 70- till 90-talet och har också
tagit del av forskning från olika ämnesdiscipliner. Sådana ämnesområden är biblioteks-
och informationsvetenskap, sociologi, etnologi och litteraturvetenskap. Exempel på
böcker som använts är George Rehrauers The film user´s handbook: a basic manual for
managing library film services, en handbok för de som vill tillhandahålla film på
bibliotek, Antonio Gramscis En kollektiv intellektuell som behandlar
hegemonibegreppet, Herbert J. Gans Popular culture and high culture: an analysis and
evaluation of taste som tar upp begreppen smakkultur och smakpublik och Carl Gustav
Johannsens Kvalitetsledelse og materialevalg som handlar om urval och kvalitet.

Teorin som används berör dels abstrakta företeelser, dels konkreta. Till den mer
abstrakta delen hör teorier från Gramsci, Gans och Daun. Gramscis hegemonibegrepp
handlar om dolda maktfördelningar i samhället och vi har använt den del av begreppet
som rör den kulturella hegemonin. Detta då vi anser att bibliotekariens roll i samhället
kan ses som inflytelserik vad gäller att tillhandahålla kulturella uttrycksmedel. För att
sätta in våra informanter i en kontext har vi använt Gans teorier om smakkulturer och
smakpubliker. Med dessa begrepp syftar han till att kategorisera människors estetiska
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smak i fem olika grupper som spänner från finkultur till kvasifolklig kultur. Vi har
också tagit hjälp av Gans teorier för att se vilken smakpublik biblioteken vänder sig till
och hur man kan kategorisera det utbud biblioteken tillhandahåller. Även Daun
undersöker gruppens betydelse för individer och deras värderingar vilket har varit till
hjälp då vi undersöker bibliotekariers värderingar om film.

För att sätta dessa något abstrakta teorier i ett mer konkret sammanhang använder vi
också teorier som behandlar målsättning, beståndsutveckling, urval samt kvalitet. Vad
gäller målsättning tar vi bland annat upp varför en sådan ska finnas och vilka olika typer
av målsättningar som finns. Maria Nilssons fyra typer av målsättningar: information,
kultur, demokrati och folkbildning behandlas. Beståndsutveckling, som till stor del kan
kopplas samman med målsättningspolicyn, är enligt Gorman och Howes till för att det
vardagliga arbetet med att bygga upp en tillfredsställande samling ska underlättas. Då
man väljer material menar Kristiansson och Kajberg att urvalsprocessen kan delas in i
tre steg: identifikation, materialval och inköp. Kvalitetsbegreppet belyses med hjälp av
Johannsens fem kvalitetskategorier: Transcendent, produkt-orienterad, användar-
orienterad, standard-orienterad samt ekonomi-orienterad. I uppsatsen används främst
den transcendenta och den användar-orienterade kvalitetssynen då den förstnämnda
innebär att bibliotekarien har en viss känsla för vad som innehar kvalitet och den
sistnämnda att man går efter vad användarna vill ha.

För att få svar på frågeställningarna använder vi oss av intervjun som metod då denna
går att anpassa efter varje informant och det går att fördjupa sig i frågor som verkar
intressanta. Den främsta fördelen är dock att man på detta sätt kan ta del av
informanternas subjektiva intryck och värderingar, vilket passar bra med tanke på
studiens syfte. Sammanlagt har sju intervjuer med åtta olika informanter genomförts på
olika bibliotek runt om i landet. Exempel på sådant som skiljer biblioteken där
informanterna arbetar åt är förekomsten av spelfilm, hur länge man har haft film, ortens
samt bibliotekets storlek. För att ge läsaren en tydlig bild av varje intervju görs en
presentation av var och en av dem.

Härefter använder vi de valda teorierna som analysredskap på det empiriska materialet
för att besvara frågeställningarna. Analysen är uppdelad efter olika teman som framträtt
under arbetets gång. Dessa är: urval och beståndsutveckling, yttre faktorers påverkan på
filmurvalet, en känsla för kvalitet, med användarna i fokus?, film på bibliotek samt en
kulturell hegemoni. Dessa teman har i sin tur blivit indelade i underkapitel för att
tydliggöra specifika frågor. I analysen förs olika ståndpunkter fram och sätts i relation
till varandra. I samband med denna diskuteras också det som framkommit.

De slutsatser man kan dra av studien är att de flesta av informanterna köper sina filmer
från Btj vilket kan bero på att det är enklast att köpa därifrån och för att de har det
största sortimentet av spelfilm. De vanligaste målsättningarna informanterna har med
filmverksamheten är att främja kultur och demokrati, även om folkbildningstanken
också framträder. Det är dock ingen som kopplar ihop spelfilm med information.
Målsättningarna för bibliotekens filmverksamheter är sällan nedtecknade vilket dock
inte har någon större inverkan på arbetet som fungerar bra ändå. Den viktigaste yttre
faktorn som påverkar filminköpen är att informanterna vill att filmsamlingarna ska
fungera som ett alternativ till de lokala videobutikerna. Andra faktorer som påverkar är
orten och dess invånare, samhällsdebatter, media och filmfestivaler. När informanterna
ska kvalitetsbestämma en film används främst två olika kvalitetskriterier. Dels en
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transcendent, det vill säga att man har en känsla för vad som är kvalitet och att
kvaliteten finns inneboende i objektet, dels en användar-orienterad kvalitetssyn. Denna
innebär att man tar hänsyn till vad användarna efterfrågar och vad som kan tänkas gå
hem hos dem. Vid en jämförelse mellan VHS och DVD-formatet är de flesta överens
om att VHS är det format som lämpar sig bäst för utlåning än så länge, men att det i
framtiden kan komma annat som passar bättre.

Användarnas inflytande över filmurvalet är begränsat på så sätt att de filmer som
föreslås måste nå upp till de kvalitetskrav biblioteket satt upp. Informanterna framhåller
dock att de gärna lyssnar på låntagarnas önskemål och försöker att tillgodose dem efter
bästa förmåga. Ett genomgående drag är att man gärna vill få användarna att upptäcka
nya slags filmer som de kanske inte visste om att de ville ha, vilket kan kopplas till
bibliotekariernas idé om folkbildning.

De värderingar om film som går att utläsa hos informanterna skiljer sig något åt när det
gäller deras privata åsikt och när det kopplas till yrkesrollen. Överlag är informanterna
mer positivt inställda till filmmediet privat än på arbetet och anpassar sina åsikter till de
normer som råder på biblioteket när det handlar om filmutbudet. Dessa normer är att
man ska ha kvalitetsfilm på biblioteket och att filmen egentligen inte är det viktigaste
mediet utan det är boken som ska prioriteras. Härav följer att bibliotekariernas
prioriteringar skiljer sig från deras värderingar. Även om man värderar film högt och ser
det som ett konstnärligt medium så prioriteras ändå boken inne på biblioteket.

Bibliotekariernas inflytande över användarna kan ses som ett uttryck av en kulturell
hegemoni. Denna visar sig främst genom att användarna helt har anpassat sig till det
utbud som finns på biblioteken och önskar filmer som stämmer väl överens med de krav
på kvalitet som redan finns. Andra tecken på denna hegemoni är att användarna inte
ifrågasätter den film som finns på biblioteken, och då avgift tas ut för filmen ifrågasätts
inte heller detta.

De flesta informanterna tror att filmservicen i framtiden kommer att finnas kvar på
biblioteken även om formen kanske kommer att förändras och utvecklas. Det finns
alltså en positiv tilltro till filmens framtid på biblioteken.
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Brev till informanter Bilaga 1

Hej

Vi är två studenter som studerar Biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i
Borås. Nu under våren ska vi skriva vår magisteruppsats på 20 poäng varför vi behöver
Er hjälp. Målsättningen är att intervjua sju bibliotekarier (helst inköpsansvariga) på
olika bibliotek runtom i landet.

Uppsatsen ska handla om spelfilm på bibliotek, och då framförallt om bibliotekariers
syn på detta medium. Vi vill titta närmare på vilka urvalskriterier som ligger till grund
för filmbeståndet, med urval menar vi här dels om man väljer att tillhandahålla spelfilm
och i sådana fall vilken typ av spelfilm. För att få en så uttömmande bild som möjligt är
det viktigt att intervjua bibliotekarier från bibliotek där spelfilm inte ingår i utbudet
likaväl som bibliotek där man har spelfilm.

När vi talar om spelfilm räknar vi inte in utbildningsradions filmer, musikvideos eller
dokumentärfilm. Vi gör dock ingen åtskillnad mellan spelfilm för vuxna och barn.

Orsaken till att vi vill studera detta ämne beror bland annat på att statistik från SCB
visar att utlåningen av spelfilm ökar samtidigt som exempelvis utlåningen av
skönlitteratur för vuxna minskar. Därför tycker vi att det vore intressant att se vilken syn
man har på spelfilmen på biblioteken idag. En annan orsak är att det inte har skrivits så
mycket om detta ämne på senare tid trots att utlåningen ökar. Det som tidigare skrivits i
spelfilmsfrågan är främst om spelfilm har en plats på biblioteket. Denna debatt var som
hetast i samband med videovåldsdebatten under början av 80-talet. En tredje orsak till
vårt ämnesval är att vi finner det intressant att utbudet av medier kan skilja sig mellan
olika bibliotek, vi undrar hur det kan komma sig?

För att få fram ett intressant resultat är det viktigt för oss att Ni kan tänka er att ställa
upp då vi vill spegla hur man ser på spelfilm på biblioteken idag. Vi hoppas att Ni
skulle tycka att det vore roligt och givande att vara med och vi skulle vara mycket
tacksamma för Er hjälp.

Vi kommer att höra av oss under vecka 8 för att se om Ni vill vara med och för att svara
på eventuella frågor om studien. Om det inte är för mycket besvär får Ni gärna mejla
tillbaka till oss med ett namn och telefonnummer före vecka 8 till den vi kan kontakta
för intervjun.

Vår handledare heter Mats Sjölin och har e-postadress: xxxx

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Maria Andersson och Emma Nilsson 
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Intervjufrågor till bibliotek med film Bilaga 2

Om beståndet
• Vilket år skaffade ni film på det här biblioteket?
• Började ni med spelfilm samma år?
• Hur många filmer har ni?
• Hur många filmer köper du/ni in per år?
• Vem är ansvarig för inköpen?
• Varför började ni med spelfilm?

Inköpsportar
• Var köper ni spelfilmen?
• Finns det något alternativ till Btj (om ni köper därifrån)?
• Vad kostar en film?
• I hur hög grad tycker du att Btj styr utbudet?

Riktlinjer
• Finns det några statliga eller kommunala ”krav” på att man ska tillhandahålla

spelfilm?
• Om det finns ”krav” upplever du det som positivt eller negativt?
• Säger bibliotekslagen något om spelfilm på bibliotek?
• Om inte, hade du önskat större tydlighet i formuleringarna?
• Finns det något måldokument för spelfilmsverksamheten på Ert bibliotek?
• Varför/ varför inte?

Användarna
• Vilken målgrupp vänder ni er till?
• Varför just den målgruppen?
• Vilken grupp lånar mest?
• Har användarna något inflytande över den film som du/ni köper in?
• Om inte, varför?
• Om de har det, på vilket sätt?
• Har du några idéer om vad användarna vill ha för sorts film?
• Vad tror du att filmerna kan fylla för funktion hos användarna (ex underhållning,
      spänning, utbildning, oliktänkande, demokrati etc.)?
• Hur väljer ni film, med tanke på användarna? Ska filmerna passa så många som

möjligt? Vill ni tillgodose de som inte kan få tag på sin film i videobutiken, icke
      kommersiell film? Få användarna att upptäcka film de inte visste att de tyckte om?

Urval
• Har ni haft några diskussioner på biblioteket om vilken plats spelfilmen har bland
      övriga medier?
• Har du känt behov av att utveckla din kompetens inom filmområdet sedan man
      började med verksamheten?
• Om man ser rent allmänt, hur viktig tycker du att servicen med spelfilm är?
• Hur viktigt tycker du att servicen med spelfilm är för Ert bibliotek?
• Har ni märkt någon förändring på biblioteket sedan ni började med spelfilm?
• Finns det ett stort personligt engagemang bakom filmverksamheten?
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• Vem gör filmurvalet (är du ensam, arbetar ni i grupp, är alla med och bestämmer
etc)?

• Hur prioriterar du film i förhållande till andra medier?
• Ser du på film som konkurrent eller komplement till andra medier på biblioteket?
• Hur stor del av anslaget går till filminköp?
• Är filmen avgiftsbelagd?
      Varför/varför inte?

Kvalitet
• Har ni någon kvalitetspolicy på biblioteket?
• Vad tycker du kännetecknar kvalitet på film?
• Går kvalitetsnormerna för böcker och film att jämföra med varandra?
• Vilken typ av film vill du helst satsa på?
• Köper du in sådan film?
• Främjar ni vissa typer av film?
• Om man jämför film och litteratur generellt, är dessa båda mediers kulturella värde
      jämförbara?
• Är de likvärdiga på biblioteket?
• Vill du att biblioteket ska fungera som ett alternativ till den lokala filmmarknaden?

Samhällelig påverkan på filminköpen
• Hur mycket påverkas urvalet av strömningar i samhället?
• Påverkas du av hur närområdet ser ut?
• Påverkas du av filmfestivaler, filmgalor på tv, kulturprogram etc.?
• Påverkar ortens storlek betydelsen av att ha spelfilm på bibliotek?

Framtidsperspektiv
• Kommer ni att satsa (mer) på DVD-film i framtiden?
• Hur ser du på det faktum att många idag ännu inte har DVD spelare hemma och då

inte får tillgång till filmer som köps in i detta format?
• Kommer ni att köpa in VHS-film i framtiden?
• Kommer ni att köpa in samma filmer på DVD som redan finns på VHS eller enbart
      utöka samlingen med nya filmer?
• Vilket format tycker du är bäst: DVD eller VHS?
• Tror du att filmen kommer att ha en stark ställning på biblioteken i framtiden?
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Intervjufrågor till bibliotek utan film Bilaga 3

Urval
• Vilka orsaker finns det till att ni valt att inte ha spelfilm?
• Har ni haft diskussioner på biblioteket om ni ska skaffa film?
• Har ni haft diskussioner på biblioteket om vilken plats spelfilmen skulle kunna ha
      bland övriga medier?
• Hur viktigt är det i allmänhet med spelfilmsverksamhet på bibliotek?
• Ser du på film som konkurrent eller komplement till andra medier?
• Anser du att ni på biblioteket skulle behöva utöka er kompetens på filmområdet för

att kunna starta upp filmverksamhet?

Användarna
• Finns det några önskemål från användarna eller från andra håll att man ska ha

spelfilm på biblioteket?
• I sådana fall, hur har ni förhållit er till det?
• Tror du att ni skulle kunna locka nya användare med hjälp av spelfilm?
• Vad skulle användarna kunna få ut av spelfilmen, om den fanns på biblioteket?

Kvalitet
• Vad är kvalitet?
• Vilka kvalitetskrav har ni på böcker?
• Skulle dessa krav även kunna tillämpas på film?
• Vilken typ av film ska ett bibliotek tillhandahålla?
• Har film och litteratur lika högt kulturellt värde?
• Anser du att filmen skulle kunna ha en viktig plats i bibliotekets roll som kulturell
      institution?

Framtidsperspektiv
• Vilken roll kommer filmen att ha på biblioteken i framtiden?
• Vad anser du om DVD som filmformat i förhållande till VHS?
• Kan ni tänka sig att satsa på DVD i framtiden?
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Intervjufrågor till bibliotek som ska skaffa film Bilaga 4

Urval
• Vilka orsaker finns det till att ni valt att inte ha spelfilm tidigare?
• Hur kommer det sig att ni ska skaffa film nu?
• Har ni haft diskussioner på biblioteket om ni ska skaffa film?
• Har ni haft diskussioner på biblioteket om vilken plats spelfilmen kommer att ha

bland övriga medier?
• Hur viktigt är det i allmänhet med spelfilmsverksamhet på bibliotek?
• Ser du på film som konkurrent eller komplement till andra medier?
• Anser du att ni på biblioteket skulle behöva utöka er kompetens på filmområdet för

att kunna starta upp filmverksamhet?
• Vem kommer att bestämma över filmurvalet, en ansvarig eller alla ihop?
• Finns det något personligt engagemang?
• Hur stor del av anslaget ska gå till filminköp?
• Kommer filmen att vara avgiftsbelagd?

Användarna
• Har det funnits önskemål från användarna att man ska ha spelfilm på biblioteket?
• Är det på grund av detta ni har beslutat er för att starta filmverksamhet?
• Tror du att ni kommer att locka nya användare med hjälp av spelfilm?
• Vilken målgrupp kommer ni att rikta er till?
• Hur kommer ni att välja film med tanke på användarna?
• Vad skulle användarna kunna få ut av spelfilmen, om den fanns på biblioteket?

Kvalitet
• Vad tycker du kännetecknar kvalitet?
• Har ni någon kvalitetspolicy?
• Vilka kvalitetskrav har ni på böcker?
• Skulle dessa krav även kunna tillämpas på film?
• Vilken typ av film ska ett bibliotek tillhandahålla?
• Har film och litteratur lika högt kulturellt värde?
• Anser du att filmen skulle kunna ha en viktig plats i bibliotekets roll som kulturell
      institution?
• Hur tror du att bibliotekarier i allmänhet värderar film som medium på bibliotek?

Samhällelig påverkan på filminköpen
• Hur mycket tror du att era filminköp kommer att påverkas av strömningar i

samhället?
• Har ni funderat mycket på hur närområdet ser ut?
• Tror du att ortens storlek påverkar betydelsen av att ha spelfilm på biblioteket?

Framtidsperspektiv
• Vad anser du om DVD som filmformat i förhållande till VHS?
• Varför startar ni direkt med DVD?
• Hur ser du på det faktum att många ännu inte har en DVD-spelare hemma och

därför inte får tillgång till dessa filmer?
• Tror du att filmen kommer att ha en stark ställning på biblioteken i framtiden?


