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Abstract 
The purpose of this bachelor thesis is to examine whether there exists a hegemonic 

relationship between librarians and users of  libraries with a focus on the librarians point 

of view. The future of movies in the library is also going to be examined. Qualitative 

interviews were conducted and were examined for signs of hegemony and habitus 

according to the respective theories. The results of these interviews showed that 

librarians were in favor of user suggestions to improve the libraries collection. We 

found that there exists a hegemonic relationship in the libraries, but that it was 

subliminal and unwanted. The concept of quality has been proven to be subjective for 

the medium of movies and also for the libraries’ collections. The future is uncertain but 

hope is that movies in libraries will be preserved, though possibly in a different form. 
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1 Inledning 
Att berätta en historia är något som människor har ägnat sig åt sedan de började tala. Ett 

sätt att underhålla sig själva och barnen i familjen efter att solen har gått ner och 

arbetsdagen avslutats; en ljusglimt i ett annars arbetsamt liv. Under den tid som vi har 

utvecklats här på jorden har vi skapat många olika sätt att berätta en historia på, 

exempel som kan vara värda att nämna är t.ex. skrivkonsten, musik, dans och teater. 

Film är ett av de senaste sätten att berätta en saga på och har en kort historia jämfört 

med de andra exemplen.  

 

Film började göras under sent 1800-tal och den första filmvisningen gjordes av 

bröderna Lumière på ett kafé i Paris 1895 (Thompson & Bordwell, 2010, s. 9). Det var 

då vanligt att filma små korta episoder i vanliga människors liv och lägga ihop dem till 

en längre filmvisning som bröderna sedan reste omkring med. Filmen var då mycket dyr 

att göra och visades bara i speciella lokaler tills televisionen uppfanns. Den första 

kassetten för hemmabruk var Betamax Home Videocassette som började säljas 1976 

och visningen av filmen och dess kvalitet blev bättre än vad Video Home System 

(VHS) var som började säljas lite efter och trots det blev populärare än vad Betamax 

kassett var (Ibid., s. 662 f).  
 

Under 1990-talet började Bibliotekstjänst (BTJ) att sälja filmpaket till bibliotek som var 

intresserade av detta format (2013, intervju B). Det uppstod skillnader i hur populärt det 

var att införa VHS i sitt utbud och bibliotekens utbud skiljde sig från bibliotek till 

bibliotek vilket det fortfarande gör idag. Det skilde sig också i hur de lånade eller hyrde 

ut sina filmer, vissa bibliotek hyrde ut alla sina filmer för en kostnad och andra bibliotek 

hade filmutlåning utan kostnad. Vissa bibliotek delade upp kostnaden beroende på 

genre. Som exempel tog vissa bibliotek inte betalt för utlåning av barnfilm eller 

familjefilm. På grund av att biblioteken behöver köpa uthyrningsrättigheterna på 

filmerna blir det mycket dyrt för dem att köpa in ett bra bestånd av film, en film kostar i 

skrivande stund mellan 400-600 SEK beroende på åldern på filmen och leverantör 

(elektronisk källa 6). Film är idag ett vanligt inslag på biblioteken och idag finns det 

nästan inget huvudbibliotek som inte har någon form av filmutbud, storleken, riktlinjer 

och utbudet varierar dock. 
 

I en tidigare kurs läste vi författare 30 högskolepoäng filmvetenskap. Detta fick oss att 

fundera över relationen mellan bibliotek och film. Fördomar om filmens betydelse och 

funktion på biblioteken har också haft en påverkan på hur vi har utvecklat ämnet. 

Användare av bibliotek har vi båda varit under stora delar av våra liv men vi har aldrig 

lämnat inköpsförslag för film själva. Funderingar lades därför fram över hur stor 

påverkan vi själva haft på biblioteken tidigare och hur vi potentiellt kan förändra 

användarnas roll när det är dags att själva arbeta på bibliotek. Att bearbeta problemet 

genom att skriva en uppsats om ämnet verkade vara ett bra sätt att både öppna våra egna 

ögon och förhoppningsvis öppna ögonen på dem som läser den. 
 

Hur mycket kan användarna påverka gällande utbudet på biblioteken? Användarnas 

ställning i förhållande till bibliotekariernas urvalsprocess av film är intressant och vi vill 

därför undersöka om det förekommer en hegemonisk maktstruktur mellan användare 

och bibliotekarier rörande inköp och urval av film på bibliotek och hur denna i så fall 

gestaltar sig. Med en hegemonisk maktstruktur inom bibliotek menar vi den relationen 

mellan bibliotekspersonalen och användare när ett urval av film sker dvs. hur 

bibliotekarier tar med användarnas åsikter inom urvalet av filmen. Har användarna 

någon makt vid inköp av film eller har bibliotekarierna hela makten? Köper 
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bibliotekarierna in film utifrån vad användarna önskar eller anser sig bibliotekarierna 

veta vad användarna borde vilja ha? Vi har därför tänkt undersöka detta genom att 

utföra kvalitativa intervjuer med bibliotekspersonal på ett antal medelstora 

stadsbibliotek runt om i landet för att se hur deras inköp skiljer sig åt och om 

användarna har någon roll i inköpsprocessen av film. Genom undersökningen ämnar vår 

forskning komma fram till hur det faktiskt ser ut på dessa bibliotek i praktiken i 

relationen mellan bibliotekspersonal och användare på stadsbibliotek. Resultaten av 

undersökningen är ämnade för att visa på relationen mellan användarna på biblioteken 

och bibliotekens personal gällande film utifrån bibliotekpersonalens åsikter.  

 

1.1 Val av ämne 

Efter diskussioner rörande film i förhållande till biblioteksväsendet bestämde vi oss för 

ämnet relationen mellan bibliotekarier och användare vid inköp och urval av film. Båda 

författarna av denna uppsats har haft kontakt med bibliotek i egenskap av användare 

men rollen som bibliotekarie är ny för oss. Våra dåvarande tankar om bibliotekens 

filmutbud påverkade valet av ämne eftersom funderingar uppstod huruvida dessa 

faktiskt var korrekta. Dessa tankar innefattade om biblioteken nästan bara hade 

alternativ film dvs. internationell film som kan ligger långt ifrån vår kulturella sfär. 

Sådan film som i dagligt tal anses ha kvalitet är t.ex. Bergmans filmer, men som många 

faktiskt inte vill se. Våra tankar cirkulerade runt vilken sorts film som biblioteken har 

och hur bibliotekarierna valde denna sorts film. Hur stor påverkan har användarna över 

filmutbudet och hur lätt är det för användarna att påverka utbudet? Genom att först 

diskutera användarnas tankar om bibliotekens utbud av filmer, utvecklades ämnet från 

att handla om just relationen mellan användarna och bibliotekarierna till att fundera över 

om bibliotekarierna har makt över vilken sorts filmer användarna har möjlighet att låna. 

När valet av ämnet var gjort valde vi att avgränsa ämnet till att endast röra 

bibliotekariernas åsikter om filminköp och koppla det till användarna sekundärt. Detta 

för att förenkla problemet och göra det enklare att få en bra empiri.  
 

1.2 Problembeskrivning 
Inom vårt ämne är det vanligt att diskutera och forska rörande kvalitet vid inköp av 

litteratur. Litteratur är dock inte det enda media som existerar på bibliotek och därför 

kan en annan sorts diskussion vara viktig. Film på bibliotek är ett vanligt fenomen och 

debatten om kvalitet och användarnas roll borde vara självklar.  
 

På ett bibliotek kan bibliotekspersonalen ofta ha stora delar av makten inom urval och 

inköp av olika media. Användarnas möjlighet att påverka är begränsad till att enbart 

lämna inköpsförslag.  Därefter är det bibliotekspersonalens val att antingen köpa in det 

som användarna har frågat efter eller inte. Om inte personalen lyssnar på användarnas 

inköpsförslag kan användarna bojkotta biblioteket och hegemonin som förekommer på 

biblioteket genom att sluta gå till biblioteket och hitta sina medier någon annanstans? 

Uppsatsen ämnar undersöka hur bibliotekarierna påverkas av användarna och hur 

bibliotekarierna försöker att påverka användarnas val av filmer genom sin 

inköpsprocess. Påverkas bibliotekarierna av begrepp som kvalitet när de köper in film 

och hur ser de på begreppet kvalitet på biblioteken? Användarna ämnar inneha en 

mindre aktiv roll inom denna uppsats då bibliotekariernas reaktion, åsikter och 

uppförande är mer relevanta utifrån det vi ämnar undersöka.  
 

Genom vår undersökning ämnar vi att ta reda på till vilken grad bibliotekarierna faktiskt 

blir påverkade av användarna i praktiken. Undersökningen är ämnad att på så sätt kunna 

upplysa bibliotekarier vid andra stadsbibliotek på vilket sätt biblioteken i vår 
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undersökning köper in sina medier. I forskningen ingår även att göra användare på olika 

bibliotek uppmärksamma på vilket sätt och till vilken grad de kan påverka bibliotekens 

utbud. 

 

1.3 Definition av centrala begrepp   
1.3.1 Film  

Film är en berättelse med rörliga bilder som har spelats in genom videoteknik för att 

kunna återvisas vid ett senare tillfälle. Berättelsen kan skifta beroende på filmtyp och 

teknik som har använts, dvs. om det är en spelfilm, dokumentär eller om den är 

animerad (Elektronisk källa 1). 
 

1.3.1.1 Spelfilm  

Typ av film där processen är strikt kontrollerad, en spelfilm är baserad på ett manuskript 

och är oftast fiktion men kan även innefatta delar som är sanna men som oftast då är 

lgestaltade i efterhand av skådespelare. (Elektronisk källa 2). 

 
1.3.1.2 Dokumentärfilm 

En dokumentärfilm ska vara korrekt och återberätta en sann historia, en 

dokumentärfilmare ska inte använda sig av spelfilmens metoder utan finns till för att 

observera vad som händer och sen återge det genom filmen. Filmaren ska ha som mål 

att vara objektiv (Elektronisk källa 3). 

 
1.3.1.3 Barnfilm 

Film som är producerad för en publik bestående av främst barn. Begreppet uppkom på 

1940 talet, innan dess var barnfilm betecknad som antingen familjefilm eller saknade 

helt genreindelning (Elektronisk källa 4). 

 

1.3.2 Klass 

Klass är ett samhällsvetenskapligt begrepp som används främst vid indelning av 

personer efter ekonomiska och sociala termer (Elektronisk källa 5). 

 

1.3.3 Kvalitet 

Paul Lillrank redovisar i The quality of information (2003, s. 694f) Reeves och Bednars 

(1994) tankar om de fyra delar som behövs för att definiera begreppet kvalitet. De olika 

aspekterna är förträfflighet, valuta för pengarna eller värde, överensstämmelse med 

behoven och att möta eller överskrida kundens behov. Dessa fyra kategorier ligger 

förhållandevis nära varandra i diskussionen om kvalitet och gör det därför svårt att 

skilja mellan de olika (Lillrank, 2003, s. 694f).  
 

Kategori ett är förträfflighet och med det menas att det som innehar förträfflighet är 

bättre än något som inte har det. Dock är detta synsätt ytterst subjektivt och därför svårt 

att beskriva. En person kan tycka att något är förträffligt eller innehar förträfflighet, 

medan en annan kan hävda raka motsatsen (Ibid., s. 694f). Valuta för pengarna eller 

värde, innebär att om något har ett värde för någon har det också kvalitet. Värdet 

framkommer genom en jämförelse mellan pris och kvalitet och kan bara definieras när 

det jämförs med något annat. Värdet kan därför förändras i förhållande till vilken 

situation det ställs i, vilket också leder till att saker eller tjänster inte har en definitiv 

kvalitet. Om kunderna har vissa krav och föremålet överensstämmer med de krav som 

ställts på föremålet leder detta till att situationen anses vara kvalitativ och det i sin tur 

leder till tillfredsställelse av kunderna, är föremålet av kvalitet (Ibid., s. 694f). Möta 

eller överskrida kundens behov innebär på förhållandevis liknande sätt som 



  
 

4 

ovanstående. Uppfylls kraven som ställts blir kunden nöjd och betraktar resultatet som 

kvalitativt. Om kraven inte möts och kundens behov inte stämmer överens med 

resultatet anses situationen vara av dålig kvalitet (Ibid., s. 694f). 
 

Dessa fyra delar gör det svårt att mäta ett objekts kvalitet då det är så subjektivt och kan 

skilja sig från person till person och olika situationer. Dessa fyra ger endast en grund att 

stå på vid reflektioner rörande kvalitet. Det är individens åsikt som är viktigast vid 

kvalitet och inte leverantören av tjänsten. 

 
1.3.4 Habitus 

En persons habitus formas beroende på individens personliga historia dvs. det som en 

person har upplevt under dens liv. Kulturella aspekter i familjen individen växte upp 

hos, politiska åsikter och sociala aspekter. En persons habitus påverkar vad en person 

uppskattar och förkastar (North, Snyder & Bulfin, 2008, s. 898f). 

 
1.3.5 Hegemoni 

Hegemoni kan definieras som det ledarskap som existerar i samhället som ingen märker 

av. Det är beteendemässigt ledarskap där en perfekt hegemoni innefattar samma åsikter 

från individer. Kan också definieras som den intellektuella och moraliska ledarrollen i 

samhället (Doherty, 1998, s. 403). 

 

1.4 Syfte  
Vårt syfte är att ta reda på om det finns en kulturellt hegemonisk relation mellan 

bibliotekarier och användare vid urval och inköp av kvalitativ film på stadsbibliotek. Vi 

ämnar också få en överblick av bibliotekspersonalen syn på framtiden i förhållande till 

sina användare och inköp av film.  

 

1.4.1 Frågeställningar: 

Hur ser maktrelationen mellan bibliotekspersonal och användare av bibliotek ut, utifrån 

bibliotekspersonalens perspektiv? 

Hur väljer bibliotekspersonalen vilka filmer som köps in?  

Vad anser bibliotekspersonalen om begreppet kvalitet på film inom bibliotek? 

Hur ser framtiden för film på biblioteket ut enligt bibliotekspersonalen?  

 

1.5 Disposition 

Efter att ha kortfattat presenterat filmens historia, filmens roll på biblioteken, beskrivit 

vårt val av ämne och utvecklat vår problembeskrivning har vi introducerat definationer 

på centrala begrepp i uppsatsen. Det syfte och frågeställningar som uppsatsen har 

tilldelats har också beskrivits i uppsatsens tidiga delar som innefattar inledning, val av 

ämne, problembeskrivning och syfte. Därefter kommer att beskrivas tidigare forskning 

inom de ämnesområden som vi har valt och som kan anses inneha en bra grund för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Efter delen med tidigare forskning kommer 

teoriavsnittet som bearbetar begreppen hegemoni och habitus, dessa två begrepp 

kommer att genomsyra hela uppsatsens andra halva. Metoddelen kommer vara uppdelad 

val av metod, problematisering, genomförande av metoden, litteratursökning och 

genomförande av analysen. Nu har vi kommit fram till presentationen av resultatet som 

sakligt ska beskriva våra svar utifrån våra teman från intervjuguiden som användes för 

att göra intervjuerna. Dessa rubriker kommer också att ingå i analysen för att ge den 

struktur. Den kommer att utformas utifrån dessa teman och koppla tillbaka mot de två 

begreppen hegemoni och habitus som är förklarade i teoriavdelningen. Slutsatsen är 
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sedan uppbyggd utifrån de fyra frågeställningarna som tas upp i uppsatsens tidigare 

delar och den avslutas med förslag på fortsatt forskning och en sammanfattning av 

uppsatsens helhet.  
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2 Tidigare forskning 
Mycket av forskningen som har gjorts inom ämnet film på bibliotek har handlat om 

kategorisering och bibliotekariernas åsikter om film på bibliotek. De flesta 

undersökningarna ägde rum under de år när ett nytt medium fördes in på biblioteken 

t.ex. på 1990-talet och början av 2000-talet. Forskning som ansågs relevant för 

uppsatsen var t.ex. Björklund och Roos (2004) magisteruppsats där de använder sig av 

begreppet hegemoni för att undersöka hur nya medier tas emot på biblioteken och hur 

dessa medier beskrivs. Booth och O’Briens (2011) arbete är relevant för uppsatsen då 

deras artikel undersöker användarna och hur användarna kan påverka bibliotekens utbud 

och dess effekter i utlåningsstatistiken. Gans (1999) klassbegrepp är relevant för att 

skilja mellan olika personers åsikter och intressen utan att lägga mer vikt vid någon 

speciell klass. Hans begrepp går också att koppla ihop med både det hegemoniska 

begreppet och habitusbegreppet för att därefter kunna användas inom 

bibliotekssammanhang för att beskriva urvalsprocessen vid inköp av media. North, 

Snyder och Bulfins (2008) artikel om hur en ungdoms sociala klass kan också anses 

vara relevant för undersökningen eftersom Bourdieus begrepp om habitus och kulturellt 

kapital används väl. Hallberg (2012) talar om BTJs påverkan vid inköp av litteratur och 

vad som kan anses vara av kvalitet, vilket kan ses ur ett hegemoniskt perspektiv där BTJ 

är den styrande biten.  
 

Björklund och Roos (2004) har i sin magisteruppsats analyserat texter från en tidsperiod 

av 30 år för att se hur nya medier som filmer tas emot av bibliotek. De beskriver också 

hur bibliotekariernas åsikter om de nya medierna under den tiden utvecklas. 

Hegemonibegreppet används som ett teorietiskt redskap för att beskriva förändringar i 

åsikter inom samhället och hur ett samhälle kan förändra sin åsikt om något 

kontroversiellt och därefter göra det osynligt för samhället eftersom åsikten har blivit 

normaliserad. De reflekterar också över moralpanik respektive mediepanik vid 

införande av nya medier i samhället men det är inte relevant för denna uppsats då den är 

inriktad på begreppen på habitus, hegemoni och klass (Björklund & Roos, 2004, s. 36).  
 

Booth och O´Brien (2011) lägger fram tankar angående på vilket sätt användarstyrda 

modeller kan vara positiva och utveckla bibliotekets utbud på ett positivt sätt och hjälpa 

utbudet att bli utlånad oftare (s. 148). De anser att genom att ta hjälp av användarna och 

deras önskemål vid utvecklingen av bibliotekets utbud bidrar detta till att hjälpa 

biblioteket i arbetet för att få fler nöjda användare. Genom att användarna kan påverka 

utbudet på biblioteket kan bibliotekarierna se vilka sorters medier i vilka ämnen 

användarna tycker om. Med detta följer en ökad möjlighet att utlånen stannar på en hög 

nivå då låntagarna aktivt lånar de medier de varit med och önskat. Då ekonomin ofta 

kan vara relativt ansträngd på bibliotek är vikten av att använda sig av låntagarnas 

önskemål av stor vikt för att få utlånen att snurra eftersom biblioteken köper in film som 

användarna vill ha och därför förhoppningsvis lånar. Det förhindrar att biblioteket köper 

in saker som inte kommer att lånas ut och att de köper in film som går emot 

användarnas intresse (Booth & O´Brien, 2011, s. 148).  
 

Gans (1999) skriver om hur människor är indelade i olika klasser i samhället (s. 6f). 

Samhället kan delas in i låg och högkultur men det behöver inte betyda att den ena är 

bättre än den andra. Det betyder snarare att det är skillnad i smak mellan de olika 

kulturerna. Dessutom finns det många olika lager inom de olika kulturerna det är inte 

bara låg och högkultur, livet är inte svart och vit. Enklast uttryckt så kan det handla om 

vilken del av samhället de kommer ifrån och hur de är uppfostrade och biblioteket ska 

inte inneha värderingar mellan de olika kulturerna som existerar. Kultur kan inte uppstå 
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utan att folk skapar och använder den. Det går att skilja mellan antingen creators eller 

kreatörer som kan anses vara den svenska översättningen, vilka anses skapa kultur där 

författare och konstnärer kan placeras inom. Users eller användare beskrivs ofta som 

publiken för kreatörerna dvs. de som konsumerar det som kreatörer har tillverkat. Det 

finns också en tredje grupp som enligt Gans (1999) kallas suppliers eller leverantörer, 

vilka erbjuder användarna produkter eller kulturellt innehåll som är skapade av 

kreatörerna (s. 6f). Inom biblioteken kan låntagarna anses vara användare av media som 

biblioteken köper in från de olika leverantörerna. Det är dock inte bara de som levererar 

till biblioteken som är leverantörer, biblioteken kan också anses vara leverantörer 

eftersom de levererar till användarna efter att de huvudsakliga leverantörerna har 

levererat kultur eller produkter till biblioteken (Gans, 1999, s. 6f).  

 

Norths et al. (2008) artikel utreder frågan om hur den sociala klassen en individ innehar 

påverkar hur individen använder sig av teknik. De använde sig av skol- och 

hemmiljöerna hos 15 ungdomar som de hade undersökt och utredde om hur detta 

påverkade individerna som använde datorer i skolmiljön. En ungdoms åsikter om teknik 

stämmer oftast överens med den sociala bakgrunden som ungdomen tllhör och påverkar 

därför hur bra arbetet på en dator fungerar i skolan. Hem- och skolmiljön för de 15 

undersökta ungdomarna har olika habitus vilket påverkar hur de använde sig av 

datorerna i de olika miljöerna. Om de har liknade habitus som skolmiljön så blir det en 

”fish in the water” effekt på ungdomarna vilket i sin tur gör att ungdomarna har 

förmågan att använda tekniken på ett bättre sätt (North et al. 2008). 

 

Enligt Ungerbäck och Wiklund (2006) har BTJ inga fasta regler för vad som bör klassas 

som kvalitet inom film. Deras undersökning visar att ett stort antal av deras 

respondenter inte har en definition av vad kvalitet är inom film i 

biblioteksverksamheten. De skriver även att bibliotekarier väljer film utifrån erfarenhet 

och instinkt i vad de anser är kvalitativ film. Något som också bör räknas in som 

kvalitet inom film är tekniska färdigheter så som ljud och ljus. Dessa kan avgöra om 

filmen är av kvalitet eller inte. De påpekar även att filmer av olika genrer inte bör 

jämföras med varandra utifrån ett kvalitetsperspektiv. Ska filmer jämföras bör det göras 

med filmer inom samma genre. Dock bortser BTJ från vissa sorters filmer, däribland 

filmer med förtryck, särbehandling eller överdrivet våld. Dessa menar Ungerbäck och 

Wiklund (2006) är delar som BTJ inte anser vara av kvalitet. Detta synsätt menar de kan 

komma ifrån det faktum att BTJ startades av bibliotekarier och att deras synsätt finns 

kvar än idag (Ungerbäck & Wiklund, 2006, s 66ff). Hallberg (2012) skriver att BTJ 

levererar listor där böcker blir recenserade av personal därifrån. Eftersom bibliotekarier 

inte alltid har tid att läsa igenom all litteratur de köper in måste de i vissa fall lita på BTJ 

och deras omdöme. Detta ledde till kritik att ha BTJ som enda källa men även en form 

av säkerhet att kunna gå efter vad recensenterna tyckte. Dock innebar detta att böcker 

med dåligt omdöme från en källa, vilket i detta fallet var BTJ, inte köptes in (Hallberg, 

2012, s. 6).   

 

Barnholdt (2007) talar om hegemoni på bibliotek. Han utgår från tre perspektiv kallade 

underifrånperspektivet, ovanifrånperspektivet och marknadsmodellen. 

Underifrånperspektivet vill arbeta för att förändra den rådande hegemonin. Han menar 

att ovanifrånperspektivet sett ur biblioteksverksamhet skulle innebära bibliotekariernas 

roll att erbjuda användarna med information och därigenom bedömer vad som är bra 

och dåligt för användarna. Marknadsmodellen blir en relation mellan bibliotekarier och 

användare och vilken sorts medier biblioteket väljer att köpa in. Här menar Barnholdt 

(2007) att det uppstår en maktrelation mellan bibliotekarier och användare då 
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bibliotekarierna kan bestämma vad som ska köpas in till användarna. Dock menar han 

att användarna i dagsläget blivit mer medvetna om hur man kan påverka och hur 

information flödar genom samhället på ett annorlunda sätt, vilket i sin tur leder till att 

användare och bibliotekarier hamnar på mer likställd nivå i maktrelationen (Barnholdt, 

2007, s. 20f).    
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3 Teori 
Vi har valt att använda oss av Gramscis teori om hegemoni tillsammans med Bourdieus 

teori om habitus. Det är inte tänkt att begreppen ska kombineras eftersom de förklarar 

olika delar av vår begreppsvärld. Hegemonibegreppet ska användas för att undersöka 

hur en potentiell relation mellan användare och bibliotekspersonal ser ut. 

Habitusbegreppet ämnar däremot att hjälpa till att förklara varför bibliotekspersonalen 

väljer den filmen som de gör med fokus på kvalitet. Med hjälp av dessa två begrepp ska 

resultatet analyseras och jämföras.   

 

3.1 Habitus 
Teorin om habitus beskrivs av Bourdieu (1992, s. 53ff). Han menar att våra handlingar 

är styrda av de olika habitus som vi tillhör. Habitus utvecklas under tiden individen 

umgås med andra individer med liknande åsikter och intressen och tillverkar då sitt 

habitus. En individs habitus styr i vilka kretsar som vi rör oss och vilka intressen som vi 

har och allt däremellan. Alla har olika habitus men de kan likna varandra och det är 

därför individer ofta umgås med personer som liknar sig själv eftersom deras olika 

habitus matchar och de har lättare att förstå den andra personens val och intressen. Om 

habitus skiljer mycket mellan två individer har de svårt att förstå vad som styr den andra 

personen (Bourdieu, 1992, s. 53ff).  

 

Bourdieu forskade i Frankrike om relationen mellan hans begrepp kulturellt kapital och 

ekonomiskt kapital (1995, s. 16f). Han utvecklade det för att inkludera yrken och 

intressen och gjorde därefter ett diagram över detta. Genom begreppet habitus försökte 

Bourdieu (1995) att förklara den enhetlighet som förekommer mellan vissa yrken och 

intressen som han uppfattade i sin forskning som han utförde i Frankrike (s. 18).  

 
 Habitus bestämmer skillnaden mellan bra och dåligt, gott och ont, distingerat och 

vulgärt osv. men denna skillnad är inte alltid densamma. Så kan till exempel ett visst 

beteende eller en viss tillgång framstå som distingerad för den ena, pretentiös eller 

skrytsam för den andra och vulgär för den tredje. (Bourdieu, 1995, s. 19)  
 

3.2 Hegemoni 
Ekström (1994) beskriver begreppet hegemoni, vilket är ett begrepp som ursprungligen 

kommer ifrån Antonio Gramsci (s. 211ff). Det ska ha uppkommit då Gramsci satt 

inspärrad i ett av Mussolinis fängelse och var noga kontrollerad. Eftersom det som 

fanns kvar efter Gramscis tid i fängelset enbart är anteckningar och dessutom har 

översatts och tolkats av många olika personer är det svårt enligt Ekström (1994) att veta 

säkert vad Gramsci exakt menade. Det som dock gått att få fram är att hegemoni är ett 

begrepp då makthavarna kan styra över normer, förhållningssätt och ståndpunkter hos 

befolkningen men på ett undanskymt sätt. Det som definieras av att besitta hegemoni 

innebär att kunna formulera problem och frågor i samhället och därmed sätta en norm. 

Med hegemonin kan en riktning för samhället utpekas utan att befolkningen märker av 

det. Den ger ett sätt att förhålla sig till världen och bidrar till en form av gemensam 

vilja. Hegemonin som finns hela tiden går oftast inte att se eller märka för människorna, 

det är en social konstruktion vars hela idé är att inte märkas (Ekström, 1994, s. 211ff).  

 

Hegemoni kan beskrivas som den maktkamp som ofta utspelar sig i samhället men 

osynligt för befolkningen. För att uppnå ett utopiskt samhälle enligt de som styr 

hegemonin ska alla människor tänka på samma sätt och ha samma normer. Ett sådant 

mål kan anses vara omöjligt att faktiskt uppnå, men det ger ett mål värt att sträva mot 

för dem som försöker styra världen. Hegemoni fungerar dock inte utan ett motstånd, den 
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behöver en annan mothegemoni vilket gör att den rådande hegemonin ifrågasätts och 

omskapas. Genom utveckling med hjälp av kompromisser och diskussioner kan 

hegemonin därför växa sig starkare eller bli förändrad av en annan form av hegemoni. 

Den rådande hegemonin behöver hela tiden ifrågasättas för att fungera optimalt (Ibid., s. 

211ff). Gör den inte det riskerar makthavarna att befolkningen inte gör som de vill och 

är indirekt inte makthavare längre. Det är då hegemonin förändras för att makthavarna 

ska kunna behålla makten. 

 

Under 1800-talet förändrades den hegemoniska balansen eftersom samhället blivit mer 

öppet på grund av ökande kommunikationsmöjligheter. På grund av utvecklingen kan 

samhället inte längre styras med enbart hot och våld. Makten som tidigare var helt öppet 

uttryckt har nu förändrats och maktutövandet har nu blivit mindre öppet. Majoriteten av 

makten utövas nu bortom befolkningens syn för att de som har makten ska kunna 

behålla den. Det offentliga rummet har dock fått större roll och den som kan styra över 

det kan också styra samhället (Ibid., s. 211ff).  
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

Att göra en kvalitativ samtalsintervju var den metod som ansågs kunna ge bäst validitet 

utifrån uppsatsens valda syfte och frågeställningar. Anledningen till detta var för att 

under en samtalsintervju finns en högre möjlighet till utökade svar vilket en 

enkätundersökning inte kan antas inneha på liknande sätt. En samtalsintervju med 

respondenter från olika stadsbibliotek i Sverige har möjlighet att ge en bättre empiri än 

vad enkätundersökningar kan ha möjlighet till (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007, s. 63f & 257ff). Utifrån syftet och frågeställningarna ansågs det inte 

vara relevant för uppsatsen och uppsatsens validitet att utföra samtalsintervjuer eller 

enkätundersökningar med användare av biblioteken. Detta för att uppsatsens 

reliabiliteten inte ansågs bli tillfredställande om fel antal informanter blev frågade på de 

olika biblioteken. Efter att metoden hade valts och avgränas till enbart 

bibliotekspersonal på stadsbibliotek så skapades det en intervjuguide efter 

Metodpraktikans mall med teman som därefter kommer att användas som rubriker i 

resultat- och analysdelen (Esaiasson, 2007, s. 298ff). 
 

4.2 Problematisering 
De övervägande tankarna till att fokusera mer på bibliotekarierna uppkom dels för att 

det ansågs finnas en överliggande risk att användarna skulle kunna vara svåra att få 

tillgång till. För att skapa en rättvis bild mellan bibliotekarier och användare på 

biblioteken som skulle komma att ingå i undersökningen ansågs det vara av stor vikt att 

användarna kom från samma bibliotek som bibliotekarierna. Detta öppnade upp ett 

problem då det potentiellt skulle kunna finnas en risk att inte få tag på en 

tillfredsställande mängd av användare som skulle kunna svara på våra frågor, i 

intervjuform eller enkätform. Risken att bara få tag på ett visst antal användare på ett av 

biblioteken och ett helt annat antal på ett annat bibliotek skulle kunna äventyra 

forskningen vilket vi inte ville utsätta oss eller biblioteken för. Ett annat problem ansågs 

vara att användarna inte var tillräckligt insatta i ämnet för att svara tillfredställande på 

intervjufrågor. Att utföra enkätfrågor där svaren skulle kunna missta det djup som en 

intervju skulle kunna innefatta. Detta ansågs inte vara fruktbart för undersökningen. 

Dessutom ansågs bibliotekarierna potentiellt kunna tillhandahålla mer informationsrika 

och deltagande svar i förhållande till våra frågeställningar. Då en av frågorna 

innefattade hegemoni och ett potentiellt maktförhållande kan det anses vara av värde att 

få en aspekt från varje sida i diskussionen. Tanken diskuterades, dock ansågs 

bibliotekariernas syn vara av större vikt för arbetet, huruvida bibliotekarierna kan anses 

ha makt över användarna. I samma diskussion innefattades problematiseringen om var 

biblioteken har möjlighet att införskaffa medier till sitt utbud, tankarna om att alla 

bibliotek införskaffar och utökar sitt filmutbud genom att köpa in från endast en 

leverantör. Det finns även en tanke om att biblioteken i sig infinner sig i en hegemonisk 

relation till sina leverantörer av medier. Vår forskning ämnar fokusera på relationen 

mellan användare och bibliotekarier, även om diskussionen mellan leverantörer och 

bibliotekarier är intressant i en möjlig fortsättningsstudie.  
 

4.3 Genomförande av metoden 
Fokuset lades på stadsbibliotek och stadsbibliotekspersonal då andra sorters bibliotek 

inte ansågs ha ett tillräckligt stort utbud av spelfilm för att vara av intresse för studien. 

Avgränsningen innebar ett skarpare fokus på en viss sorts bibliotek. Genom kontakt via 

email med olika stadsbibliotek runt om i Sverige erhölls därefter tänkbara respondenter. 

De flesta av de respondenter vi fick kontakt med var bibliotekarier men det finns också 
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en biblioteksassistent som hade ansvar för en del av barnutbudet på ett av biblioteken. 

Vi valde olika stadsbibliotek i hopp om att deras utbud skulle vara förhållandevis lika i 

storlek. Intervjufrågorna ansågs vara av större värde om frågorna inte ställdes rakt ut 

och sedan analysera svaren istället. Ett exempel kunde vara att fråga intervjupersonerna 

om de anser att de har makt över sina användare. Risken för att få ett allt för defensivt 

svar på en sådan fråga var överliggande och ett beslut togs där mer öppet konstruerade 

frågor kom att användas för att få ut mer givande information än att ta risken och få 

korta slutna svar på frågorna och sedan inte få ut något givande från intervjun. Frågor 

som inte direkt tar upp hegemonidiskussionen skapades för att på ett bättre sätt få fram 

mer öppna resultat. Frågorna skapades utifrån olika teman för att intervjuerna skulle 

konstrueras på ett bra sätt och få en rytm och röd tråd (Esaiasson et al., 2007, s. 298ff). 

Frågorna formulerades med öppna svar i åtanke men även med ambitionen att faktiskt 

få ut användbara svar på frågorna. Genom att använda öppna frågor och sedan fortsätta 

på samma tråd, men med en fråga som inte fanns i intervjuguiden, så skapades det en 

konversation istället för ett förhör. Detta ansågs kunna minska bibliotekariernas vilja att 

svara på frågorna. Beslutet att försöka skapa en lugn konversation där frågorna ställdes i 

förhållande till hur konversationen gick ansågs vara ett bättre sätt att gå till väga. I hopp 

om att kunna få så öppna svar som möjligt utifrån olika bibliotek och bibliotekarier 

konstruerades frågorna till intervjuerna i stor grad för att inte bli ledande och ge 

bibliotekspersonalen en chans att få tolka frågorna som de ansåg bäst. Frågorna kunde 

dock inte vara helt generella eftersom att undersökningen behövde en viss kvot av svar 

vilka faktiskt ämnade att kunna få något konkret svar till våra frågeställningar. Genom 

att skapa en balans däremellan ämnade vi försöka få fram relevanta svar till 

forskningen. Genom att genomföra intervjuer med ett antal bibliotekarier på olika 

stadsbibliotek runt om i Sverige ämnar vi jämföra resultaten med den teori som tagits 

fram för uppsatsens ändamål.  

De frågor vi valde att använda oss av togs fram med hjälp av metodpraktikan. Det är 

viktigt att ha en grund att stå på. Vi började med uppvärmningsfrågor vilket är viktigt i 

början av en intervju (Esaiasson et al., 2007, s. 298ff). Vi arbetade oss sedan genom 

våra olika teman vi utarbetat vilka vi ansåg var av värde för undersökningen. Utifrån 

svaren vi fick in tog sedan ett par av underkategorierna till våra huvudteman form. 

Dessa ansåg vi vara av så stor vikt att de behövde inlkuderas i undersökningen. De blev 

grundpelarna för vår empiri och senare även för vår analys av materialet.  

 

Dessa kategorier var ”Inköp av film”, ”Urval av film”, ”Inköpsförslag”, ”Användare på 

biblioteken”, ”Kvalitet”, ”Alternativa filmer”, och ”Framtiden”. För att få en rättvis bild 

av intervjuerna använde vi oss av dessa rubriker för att bygga upp vår empiri och 

analysera materialet ifrån alla intervjusvaren. Inköp av film valdes för att visa på det 

sättet bibliotekspersonalen köper in film. Ett visst habitusperspektiv planerades här. På 

Urval av film lades mer fokus på valet som bibliotekspersonalen gör av film som ska 

finnas på biblioteket. Inköpsförslag var viktigt för att få bibliotekspersonalens syn på 

användarna och hur de känner att användarna kan påverka beståndet, utifrån ett 

hegemoniskt perspektiv. Användare på bibliotek innehöll också ett fokus på användare 

utifrån bibliotekspersonalens synvinkel och fokus på vilka sorters användare som 

kommer till biblioteket. Här planerades en habitusdiskussion in. Kvalitet användes för 

att bringa ljus till diskussionen om vad som är och vad som inte är kvalitet. Dels i 

beståndet men även hos enskilda titlar. Alternativa filmer togs upp eftersom 

diskussionen kring vad som är alternativt och inte och vad som borde finnas på 

biblioteket blev ordentligt diskuterat, det också ur ett habitusperspektiv. Framtiden 

fungerade som en slutkläm på vilket sätt bibliotekspersonalen ansåg att framtiden såg ut 

för film på biblioteken. Vilka möjligheter fanns, och vilka risker. Alla kategorierna var 
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sedan tänkta att analyseras med hjälp av habitus och hegemoni ifrån vår teori för att 

med hjälp av dessa kunna svara på våra frågeställningar. 

   

4.4 Litteratursökning 
Informationssökningen började med granskning av ett antal magisteruppsatser med 

ämnen som påminner om varandra t.ex. inköp, urval och film. Många av uppsatserna 

arbetade med ämnen som fick liknande resultat. Vi valde att ta inspiration från dessa 

källor och utgick från uppsatsernas referenser för att byggas oss en egen uppfattning om 

litteraturen och tidigare forskning. Det var i dessa uppsatser som vi upptäckte begreppet 

hegemoni så därefter lades fokus på hegemoni och vi gjorde även försök att hitta 

information om habitus med hjälp av olika källor. För att kunna definiera olika 

grundbegrepp valde vi att använda oss av den elektroniska versionen av 

Nationalencyklopedin som ansåg vara en pålitlig källa även om den är skriven på ett 

gammaldags sätt ibland och ett bra sätt att kunna beskriva olika delar av uppsatsen som 

krävde en klar och relativt enkel definition. Tvärvetenskapligt hade vi även tillgång till 

litteratur från filmvetenskapen vilket visade sig vara användbart. Genom den kunde 

information om filmens uppkomst hittas och appliceras på ett tillfredsställande sätt. Vi 

använde oss även av forskning bedriven gällande fokus på användarnas önskemål. 

Genom litteraturen hoppas vi kunna se till vilken grad forskningen stämmer i praktiken.  

 

4.5  Genomförande av analysen   
Efter att ha utfört resultatdelen valde vi att utgå från samma teman vi arbetade med i 

resultatdelen. Istället för att endast faktamässigt gå igenom vårt resultat ställde vi vår 

teori mot den insamlade empirin. Genom att diskutera och jämföra resultaten vi fick 

fram med teorierna om habitus och hegemoni kom det upp många olika diskussioner 

och skillnader mellan de olika biblioteken. Vi försökte representera varje intervjuperson 

vid varje tema från empirin i analysen. Vissa jämförelser gjordes även mellan de olika 

biblioteken i förhållande till hur de fungerade i olika situationer.   
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5 Presentation av resultat  
Intervjuer har utförts på 4 olika stadsbibliotek. Vi valde att benämna dessa bibliotek A, 

B, C och D. Intervjuobjekten får sedan ett nummer och en bokstav i förhållande till 

vilket bibliotek de arbetade på. Vi utförde en gruppintervju på bibliotek A med 

intervjuobjekt A1, A2 och A3. Resterande intervjuer var med endast en person på ett 

bibliotek var där intervjuobjekten benämns B1, C1 och D1. 
 

5.1 Presentation av intervjuobjekten 
A1 är en man, han har jobbat på bibliotek A sedan 2007 och arbetar med katalogisering 

och inköp av skönlitteratur och film för vuxna. Han har varit bibliotekarie i 10 år. 
 

A2 är en kvinna och har jobbat på bibliotek A sedan år 2000. Hon är biblioteksassistent 

och har jobbat på bibliotek sedan 1994. Hon arbetat främst med barnlitteratur för de 

yngre åldrarna. Hon jobbar också främst med barnfilm men även inköp av övrig film.  

 

A3 är en kvinna och har jobbat på bibliotek A sedan 2007 och som bibliotekarie sedan 

2000/2001 men jobbade som biblioteksassistent innan. A3 arbetar med de mobila 

tjänsterna som t.ex. bokbuss. Hon är med i filmlaget tillsammans med A2 och A1, när 

en del av hennes tjänst är på bibliotek A. 

 

B1 är en kvinna och har jobbat på bibliotek B sedan 1988 periodvis. Hon har också 

jobbat på andra bibliotek i kommunen. B1 har jobbat som bibliotekarie sedan 2005 på 

bibliotek B. B1 har hand om inköp av film tillsammans med en kollega och gör även i 

ordning dem för utlån. Hon har hand om all spelfilm.  
 

C1 är en kvinna och har jobbat på bibliotek C sedan 2005. Hon blev färdig bibliotekarie 

2004. Utöver bibliotek C jobbar C1 också på två filialer i kommunen. C1 har ansvar för 

att kolla upp filmer från BTJ:s listor men är inte inköpsansvarig. 
 

D1 är en man och har jobbat som bibliotekarie på bibliotek D sedan 2008 men jobbat 

som biblioteksassistent innan han utbildade sig. D1 bevakar och köper in film, musik, 

pocketböcker och tidskrifter. Han sitter med i bibliotekets mediegrupp.  
 

5.2 Presentationer av biblioteken  
Bibliotek A är ett stadsbibliotek som ligger i den största kommunen i förhållande till de 

övriga tre undersökta biblioteken. Bibliotek A har ungefär 1000 barnfilmer och 2800 

vuxenfilmer vilket gör att de också har det största filmutbudet av de fyra huvudbibliotek 

som vi har undersökt. Biblioteket har ett filmlag som sköter alla inköp av film, filmlaget 

består av både bibliotekarier och biblioteksassistenter och är sammanlagt 6 stycken. 

Deras mediebudget är på 150000 SEK. Priset för att hyra film är 10 SEK för alla genre 

och alla pengar som kommer in används för att köpa in mer film.  
 

Bibliotek B är ett stadsbibliotek vilket ligger i den tredje största kommunen som vi har 

undersökt. Beståndet består av ungefär 2400 titlar varav spelfilmer är cirka 1800 

stycken av dem vilket gör att detta bestånd är det andra största av de fyra 

stadsbiblioteken som vi har besökt. Biblioteket tar 25 SEK per film och 3 för priset av 

2. Bibliotek B har en kombinerad filmbudget på 120 000 SEK, denna budget gäller både 

spelfilm och dokumentärer. 
 

I den minsta kommunen av dem vi har tittat på så finns stadsbibliotek C som också har 

det minsta filmutbudet med 450 vuxenfilmer och 365 barnfilmer. C har det största 
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barnfilmsutbudet i jämförelse med antalet vuxenfilmer. Bibliotek C har en årlig budget 

på 41300 SEK för vuxenfilm varav 2800 SEK för dokumentärfilm. De har en separat 

budget för barnfilm på 54000 SEK men där ingår också pengarna som ska användas till 

olika tv-spel. Vuxenfilm kostar 25 SEK att hyra medan barn, ungdomsfilm och 

familjefilm är gratis.  
 

Stadsbibliotek D ligger i den näst största kommunen i förhållande till de övriga tre 

kommunerna. Biblioteket har 930 vuxenfilmer vilket gör att de har det tredje största 

filmutbudet. På bibliotek D så kostar det 20 SEK att hyra film och du får då inneha den i 

7 dagar. De har totalt 80 000 SEK avsatta för film, fördelningen är vuxen 20 000 SEK 

och barn 60 000 SEK. 

 

5.3 Inköp av film 
Under intervjuer med bibliotekspersonal på de olika biblioteken har det visats sig att 

biblioteken har tre olika leverantörer av spelfilm. Den första är bibliotekstjänst (BTJ) 

som sänder ut sina BTJ-häften två gånger i månaden till de bibliotek som prenumererar 

på tjänsten. Dessa BTJ-häften innehåller bilder, information och korta recensioner på 

främst böcker men också på filmer och andra medier (elektronisk källa 6). Den andra 

leverantören är Filmbiblioteket som är ägd av Bonver Entertainment Group AB och 

fungerar som en inköpsportal för biblioteken inom film, spel och ljudböcker. 

Filmbiblioteket ger också ut en katalog med film och spel som kommer ut en gång i 

månaden och finns också att läsa gratis på deras hemsida (elektronisk källa 8). Den 

tredje leverantören är FörlagEtt som också har en katalog vilken kan laddas ner från 

FörlagEtts hemsida gratis där de presenterar de typer av media som de erbjuder. Deras 

motto är Ett hus, alla media och de erbjuder en stor variation av medier (elektronisk 

källa 7). 
 

De undersökta biblioteken utför sina inköp av film på olika sätt. Bibliotek D har ett 

avtal med FörlagEtt vilket gör att de främst köper in film från FörlagEtt och 

kompletterar med BTJ när FörlagEtt inte kan erbjuda vad de vill köpa in. D1 säger att 

de ibland använder sig av BTJ:s listor men ”många gånger så har man ju ändå redan 

köpt filmerna eller tänkt köpa dem” (2013, intervju D). D1 säger att han använder sig av 

katalogerna mer som en säkerhet så att han inte missar någon film som kunde vara 

väsentlig för biblioteket att ha. Han kollar igenom filmavsnittet innan han går vidare 

och bestämmer vilka som han anser ska köpas in (2013, intervju D). 

 

På bibliotek A köper de främst in från BTJ och kompletterar med Filmbiblioteket. Det 

har inte varit fallet särskilt länge, A1 säger att ”förra året så tyckte jag att filmbiblioteket 

var prio[ritet], men […] BTJ kämpar väldigt hårt just nu för att vinna tillbaks 

biblioteken så de är ganska duktiga på att sänka priserna” (2013, intervju A).  De 

anställda på bibliotek A använder sig inte av FörlagEtt alls. A1 anser att det fungerar 

sämre att köpa från FörlagEtt än de övriga två.  

 

Bibliotek B köper i nuläget in all sin film från BTJ och inget från de övriga två. B1 

poängterade att de tidigare hade köpt in från både BTJ och Filmbiblioteket eftersom 

Filmbiblioteket brukade vara lite billigare än vad BTJ var men nu är det inte mycket 

skillnad mellan de två leverantörerna (2013, intervju B). Bibliotek C köper in från BTJ 

främst men kompletterar med FörlagEtt också. De brukade köpa in mer från FörlagEtt 

tidigare men just nu är BTJ deras främsta leverantör av vuxenfilm (2013, intervju C). 
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5.4 Urval av film 

Ett visst urval av film görs inför inköp av film av bibliotekspersonalen på 

stadsbiblioteken vi undersökt. Personalen på bibliotek A använder sig främst av listorna 

från filmbiblioteket när de väljer film. De har satt i system att alla som är med i 

filmlaget kryssar i vilka filmer som de anser borde köpas in av biblioteket. De med flest 

kryss köps därefter in medan de med mindre kryss förs det sedan en diskussion inom 

filmlaget. A1 säger att ”tanken är ju på något sätt att den budget som vi har ska gå lika 

mycket till barn som till vuxen, vi försöker ju hålla balans” (2013, intervju A). 
 

Personalen på bibliotek A köper in på olika sätt beroende på om filmen är ämnad för 

vuxna eller för barn. På grund av högre slitage på barnfilmerna så köper de in flera 

exemplar av samma film istället för att satsa på ett brett utbud. På barnutbudet är det 

viktigare att klassikerna finns tillgängliga så ofta som möjligt eftersom klassikerna är 

vad föräldrar frågar efter. A2 säger att ”Astrid Lindgren till exempel, [är] klassiker som 

frågas efter hela tiden och de slits hårt och de finns inte alltid att köpa, [...] erbjuds dem 

så kanske man köper tre [eller] fyra [exemplar]” (2013, intervju A). Hon fortsätter att 

beskriva hur de köper in annorlunda på barnavdelningen än vad de gör på 

vuxenavdelningen. A2 menar att en av anledningarna till att de kan köpa in så många 

exemplar av en barnfilm på en gång är för att många av dem bara säljs var femte år och 

kan därför vara svåra att få tag på utöver den tiden. 
 

På bibliotek B har två bibliotekarier ansvaret för inköp och urval av film och diskuterar 

tillsammans men har individuellt ansvar. B1 berättar att när de köper in film vill de 

köpa mycket kvalitetsfilm och minimera andelen av beståndet som består av populära 

filmer och ”blockbusters” (2013, intervju B). De köper helst inte in skräck eller action 

eftersom vissa av användarna hade blivit stötta tidigare och varje film de köper in tar 

platsen av någon annan film som kunde ha varit bättre i beståndet. De ansåg att det inte 

var nödvändigt att ha skräck och action i beståndet när de kunde spendera de pengarna 

på barnfilm eller någon annan typ av film som var mer användbar. De använder 

katalogerna från BTJ och Filmbiblioteket när de köper in och kollar också om filmen 

har varit biografvisad eller inte. B1 säger att de försöker att köpa in film som har satsats 

pengar och kvalitet på och en film som inte är biografvisad utan har lanserats direkt på 

DVD är antagligen inte satsad på (2013, intervju B). 
 

De anställda på bibliotek C använder sig av BTJ-häftet när de planerar vad som ska 

köpas in. C1 berättade att de försöker att undersöka filmerna genom hemsidan 

kritiker.se där personalen kan se alla betyg från tidningar och hemsidor och även klicka 

sig vidare till de olika recensionerna, på så sätt kan de få en helhet över hur filmen är. 

C1 säger att de försöker att köpa in mer ovanliga filmer som inte sänts så ofta på tv eller 

visas på biograferna. Filmerna ska ha en internationell bredd men verkligheten enligt C1 

är att de flesta filmer är antingen från engelsktalande länder eller svenska filmer. De 

försöker också att köpa in en bra bredd på deras familjeutbud, dessa filmer är också de 

som har de högsta cirkulationstalen med ett tal av 15 för 2012. Cirkulationstal innebär 

hur ofta något på ett bibliotek blir utlånat. Genom att dividera bibliotekets bestånd med 

antalet utlån av ett visst media kan ett cirkulationstal tas fram (elektronisk källa 9). C1 

berättar att hon inte får särskilt många inköpsförslag och att hon bara tagit emot 1 eller 2 

för film personligen under den tiden hon har jobbat på biblioteket (2013, intervju C). 
 

På bibliotek D satsar de på att köpa in filmer så snabbt som möjligt eftersom de inte vill 

att användarna ska behöva vänta särskilt länge på filmen, D1 säger också att de ibland 

köper in dubbletter för att användarna ska slippa vänta på filmen för länge. De vill ge 



  
 

17 

samma service för filmer som för böcker och där köper de alltid in en andra eller tredje 

bok om det blir lång kö på den första boken. Filmerna är dyrare än böckerna eftersom 

biblioteken måste köpa filmer med uthyrningsrättigheter vilket innebär att varje film de 

köper in dubbletter av måste de låta bli att köpa in någon annan film. De försöker att 

köpa in ett brett utbud av filmer men de satsar inte mycket på alternativ film utan köper 

in det som användarna vill ha. D1 tillhör en mediegrupp för olika typer av media (2013, 

intervju D). 

 

5.5 Inköpsförslag 

På bibliotek A så får de in en del inköpsförslag från ett antal aktiva användare men A1 

säger att han har sett en minskning den senaste tiden och undrar om det är 

säsongsbetingat eller om det verkligen minskar. De köper in det mesta som de får som 

inköpsförslag även om de inte köper in tv-serier som visas på tv. De vill köpa in mer 

ovanliga filmer. Det största hindret med att försöka köpa in genom inköpsförslag är att 

många inte går att köpa med uthyrningsrättigheter. A1 berättar att i speciella fall så går 

det att fjärrlåna filmen från filminstitutionens bibliotek vilket är en funktion som 

filminstitutionen nyligen har startat. På bibliotekets hemsida kan användaren lämna 

inköpsförlag efter att först ha loggat in med sitt 

lånekortsnummer/användarnamn/personnummer och pinkod/lösenord. Det går också att 

lämna inköpsförslag personligen inne på biblioteket antingen över lånedisken eller till 

personalen i biblioteket (2013, intervju A). 
 

Användarna kan antingen skicka email till bibliotek B med inköpsförslag eller så kan 

dessa lämnas över disken till personalen. Det går också att logga in på Opac:en med sitt 

lånekonto och lämna ett detaljerat inköpsförlag. Bibliotek B har riktlinjer för vilka typer 

av film som de inte köper in men än så länge har det inte hänt att de har behövt säga nej 

till en användare på grund av sina riktlinjer. Det är mycket vanligare att filmen inte går 

att köpa med uthyrningsrättigheter och att de därför måste säga nej till användarna. 

Deras riktlinjer är att de inte köper in något rasistiskt, våldsamt eller allt för annorlunda 

(2013, intervju B). 
 

Bibliotek C får knappt in några inköpsförslag alls, bibliotekarie C1 hade bara fått 1 eller 

2 inköpsförslag för film så hade ingenting att säga om ämnet, dock kan användarna 

lämna inköpsförslag via hemsidan (2013, intervju C). 
 

Bibliotek D får in en del inköpsförslag och det händer nästan aldrig att de säger nej på 

grund av att filmen i fråga är olämplig, D1 anser att de är generösa vid inköp utifrån 

inköpsförslag. D1 säger att exempel på olämpligt kan vara våldsamt, pornografiskt eller 

rasistiskt innehåll. Det händer ett antal gånger med böcker men har aldrig hänt en så 

länge med inköpsförslag för film.  

 
Det händer nån gång i mellan åt med böcker, vi har haft något sånt ärende nu, 

nyligen om en bok där, författaren skrev under pseudonym och det visade sig att han 
hade varit åtalad flera gånger för hets mot folkgrupp [...] och man kunde bara köpa 

den via en speciell hemsida den här boken, men då stödde man samtidigt nåt parti 

som verkar vara väldigt nationalistiskt. (2013, intervju D) 
 

5.6 Användare på biblioteken 
De olika biblioteken vi har utfört intervjuer på har skiljt sig till en relativt stor grad i 

förhållande till användare på biblioteken. Biblioteken har haft olika användargrupper 

vilka har varit mer delaktiga än andra gällande utlån av film. I förhållande till hur olika 
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fokus på olika användargrupper förändras, skiljer sig ofta utbudet av film på 

biblioteken.  

 

A1 hävdar att deras användargrupper som lånar film är av relativt spridd grad. Dock 

hävdar A2 att fler och fler äldre personer börjat låna ett större antal film på senare tid. 

A2 menar att de äldre lånar det mesta, dock lånar de inte så mycket thrillers. A2 säger 

även att de har svårt att få ungdomar att låna film på biblioteket. Utlåningen av 

ungdomsfilm fungerar dåligt, hon misstänker att de antingen lånar film i videobutiker 

eller laddar ner film. A3 menar att en stor del av låntagarna även är barnfamiljer (2013, 

intervju A).  

 

På liknande sätt säger B1 att bibliotek B har sin största utlåningsgrupp i barnfamiljerna. 

De lånar ut film i relativt blandad grad till övriga användargrupper, men barnfamiljerna 

är den största delen. B1 påpekar att de försöker hålla utbudet brett till sina användare 

dock genom avsaknaden av actionfilm finns det en risk att ”vi kanske förlorar en stor 

ungdomsgrupp” (2013, intervju B). 

 

Även bibliotek C lånar ut mycket film till barnfamiljer. De hade tidigare tre dagars lån 

med en gräns på tre filmer per lån. Detta är nu förändrat och antalet filmer per lån är 

obegränsat. Även lånetiden är utökad till en vecka. C1 menar att genom detta har lånen 

ökat. Familjefilmer och tonårsfilmer lånas ut till en viss grad. Den minsta delen 

användare av film är äldre människor. De lånar inte så mycket film. Generellt är 

användarbasen relativt bred men den användargrupp som anses vara mest prioriterad är 

barn genom barnfilm. 

 

D1 hävdar att det är svårt att definiera någon speciell användargrupp som lånar mer film 

än någon annan på bibliotek D. Det finns inte direkt någon målgrupp som inte lånar alls. 

Åldrarna hos användarna är relativt utspridd. Yngre personer lånar lite mindre, där 

personer i åldrarna femtio och uppåt lånar mer, men yngre användare lånar fortfarande 

”så att det är inte helt, noll där” (2013, intervju D). Även intresset hos användarna 

skiljer sig en hel del. D1 menar att några kan vara mer intresserade av dramafilmer, 

andra action eller komedier. Detta gör att det skapas en stor bredd i utbudet men även en 

möjlighet att ge fler användare vad de vill ha (2013, intervju D). 

 

5.7 Kvalitet 
Kvalitet kan vara både att en film är gjord på ett imponerande sätt men det kan även 

handla om innehållet i filmen. Olika människor tycker att olika saker är kvalitativa 

vilket gör att diskussionen om kvalitet kan vara invecklad och subjektiv. Även beståndet 

på biblioteket kan vara kvalitativ eller inte.  

 

Kvalitet är ett mycket stort och brett begrepp. ”Inte minst i biblioteksvärlden där vi trots 

allt har att göra med många människors olika uppfattning om vad som är kvalitet” 

(2013, Intervju A, svar via email). A1 hävdar att inköpet av ett brett bestånd är nyckeln 

till att åstadkomma kvalitet i samlingen. Det krävs både populärfilm och smalfilm, film 

på olika språk och från olika länder. Film från olika tidsperioder. Genom att skapa en 

balans i utbudet utifrån dessa parametrar kan man lägga en grund för kvalitet. Utöver 

det menar A1 att de använder sig av prisutdelningar vid festivaler och recensioner för att 

skapa sig en utgångspunkt för att kunna definiera kvalitet vid urvalet av inköp. 

Bibliotek A har även en filmgrupp ansvarig för inköp av film där medlemmarna har 

olika smak där olika deltagare tycker om olika sorters film. Detta medför en bredd vid 

inköpet av film. A3 menar att kvalitet kan anses vara relativt subjektivt. Olika saker 
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påverkar vad som gör en film sevärd för olika personer. Sett ur ett biblioteksperspektiv 

är ett brett utbud av stor vikt. Biblioteket ska kunna erbjuda ”klassiker, dokumentärer, 

smalare film, utomeuropeisk film mm.” (2013, Intervju A, svar via email). Biblioteket 

ska kunna vara en kanal i samhället där filmer som inte visas på SF-biograferna kan 

finnas. 
 

B1 menar att film av kvalitet bör sakna en mall vilken filmen utspelar sig efter. Det ska 

inte gå att förutse på vilket sätt handlingen i filmen ska gå. Det är även av stor vikt att 

filmen innehar något konstnärligt i sig. Filmen ska kunna leva länge och vara av intresse 

att ses efter två år igen. Uppfylls dessa krav kan filmen anses ha kvalitet, något som 

bibliotek B satsar på (2013, intervju B). 
 

C1 berättar hur kvalitet är ett svårt begrepp och att det är svårt att definiera. Genom att 

diskutera sig fram med att påstå att motsatsen till kvalitet borde vara filmer som hon 

ansåg vara billigt skräp. Genom att hitta ena sidan i argumentet får man automatiskt den 

andra sidan, vilket då innebär film av kvalitet och film utan kvalitet. C1 fortsätter att 

tala om kvalitet vilket hon anser borde vara något som kan tillföra funderingar efter att 

filmen setts, att starta tankegångar om hur och varför något har hänt. Hon menar också 

att kvalitet inte endast måste innebära tillförandet av funderingar utan att se en film och 

”bara [...] ha kul för stunden” (2013, intervju C) kan också anses vara kvalitet. C1 

menar att kvalitet skiljer sig från person till person. Det är en fråga om smak. En 

kvalitativ film kan vara något som inte tilltalar åskådaren men den öppnar ändå upp för 

begrundande av olika aspekter i filmen. Åskådaren kanske inte rekommenderar filmen 

till någon annan eftersom denne inte uppskattade filmen, men den startade kanske ändå 

en tankegång, vilket då anses vara en film av kvalitet enligt C1. Det finns även sociala 

realistiska dramer vilka visar en hemsk sida av samhället. Dock är detta en verklighet 

för många vilket då kan ses som kvalitet. Det är nödvändigtvis ingenting som önskas ses 

en fredagskväll för att må bra men är ändå kvalitet. Det är även viss kvalitet att införliva 

sig i andra länders kulturer i aspekten film (2013, intervju C). 
 

D1 fokuserar på tanken om att kvalitet kan vara olika saker i film. Det finns olika 

aspekter vilka är viktiga att beakta. En film kan vara tekniskt välgjord och 

skådespelarna kan prestera väl i filmen vilket kan anses vara kvalitet. Dock menar D1 

att kärnan i upplevelsen handlar om att bli berörd, att kunna ta med sig något ifrån 

filmen man sett, då är det kvalitet. Detta innebär dock att det blir ett ”ganska subjektivt 

sätt att se på det” (2013, intervju D). Även om det skulle ställas upp objektiva 

parametrar för vad en bra film ska innehålla, om filmen innehöll jättebra foto och 

jättebra klippning och skådespelarna presterar på topp kanske filmen inte tilltalar 

åskådarna ändå. Den kan vara av teknisk kvalitet, men det är inte säkert att det räcker 

för att tilltala publiken. Det skiljer sig ofta mellan olika användare vad de upplever som 

kvalitet. Diskussionen blir svår när det har en så stor prägel på subjektivitet (2013, 

intervju D). 

 

5.8 Alternativa filmer 
A1 menar att biblioteket blir en sorts konkurrent till videobutikerna i staden när det 

kommer till smalare film, film från andra länder och även svenska klassiker. A2 berättar 

att de får positiva kommentarer från användare gällande deras filmutbud och hur mycket 

av filmerna som är av god kvalitet. A3 påpekar att det genom kulturförvaltningen visas 

alternativa filmer, vilka inte visas på vanliga SF-biografer. Det är ofta europeiska 

filmer. Detta är mycket populärt och alltid mycket folk. Filmerna som visas där finns 
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alltid på biblioteket efteråt om besökarna där skulle missat någon av filmerna. Det 

”finns ett sug efter annan film än SF” (2013, intervju A). 

 

B1 talar om hur de försöker köpa in så mycket alternativ film som möjligt, även film 

som användarna frågar efter. En del filmer menar hon att biblioteket saknar på grund av 

avsaknad av uthyrningsrättigheter. En del filmer borde alla bibliotek ha. De köpte in 

Bergmans filmer, eftersom ”det känns ju självklart vi ska ha Bergmans filmer” (2013, 

intervju B) men användarna vill inte låna dem. Dock menar B1 att klassikerna alltid 

borde finnas på biblioteket. 

 

På bibliotek C menar C1 att det är av stor vikt att köpa in alternativ film då användarna 

kanske inte har möjlighet eller råd att införskaffa filmen själv. Biblioteket har även en 

möjlighet att väcka intresse för mer alternativ film eftersom den ofta inte finns på andra 

platser. Om användarna inte vet att en viss sorts film finns kan inte ett intresse väckas. 

C1 menar även att det är bra att se bibliotekets utbud som ett alternativ till saker som till 

exempel visas på TV. Biblioteket har även filmer som inte anses vara alternativa av C1 

men hon menar även att ”man har ju olika smak också […] det gäller ju att inte glömma 

det” (2013, intervju C). 

 

D1 säger att de har en del franska och även italienska klassiker. De lånas inte lika 

mycket som andra filmer men ändå en del. Han anser att biblioteket bör ha alternativa 

filmer då det ofta kan vara svårt att hitta det i videobutiker eller liknande. Där menar 

han att biblioteket kan sägas ha ett uppdrag att vara alternativet för film som inte finns 

att få tag på någon annan plats. Det är något han gärna vill försvara och förstärka (2013, 

intervju D). 

 

5.9 Framtiden 
På frågan om vilken roll som film kommer att inneha på biblioteken i framtiden svarade 

A1 att vissa tror att Netflix och andra digitala tjänster kommer att ta död på den fysiska 

filmens betydelse. Han fortsätter med att berätta att han inte håller med just nu och att 

ifall det händer så är övergången väldigt lång. Bibliotek A riktar sig mot en målgrupp 

där majoriteten av de tillhörande inte är teknikkunnig eller nybörjare och inte är 

intresserad av teknik som Netflix. Det kommer fler konkurrenter som erbjuder gratis 

alternativ, där nämner han bland annat SVT arkiv (2013, intervju A). 

A2 säger att framtiden kan föra med sig oväntade hinder, ”nu kommer PS4 och då pratar 

man om att låsa varje spel till en konsol eller ett användarkonto, och då är vi ju helt 

rökta” (2013, intervju A). Då finns det ingen framtid för spel på biblioteken och något 

liknande skulle kunna hända för filmer också. Dessutom är det skillnad mellan en fysisk 

dvd och en digital så många vill ha den fysiska istället för en digital variant. A3 

poängterar att det kommer att bli en lång övergång, vad som än händer i framtiden och 

att det var en användare bara häromdagen som tyckte att biblioteket hade för lite film av 

formatet Blu-ray men att de under övergången är tvungna att köpa ett exemplar av DVD 

också om de köper en Blu-ray. I framtiden kan vi nog se att ju fler utlån som vi gör, 

desto mer inköp kan vi göra och ett mer känt utbud resulterar i fler utlån (2013, intervju 

A). 

 

På bibliotek B har de inte planerat särskilt mycket förändringar inom filmutbudet. B1 sa 

att de vill ändra hylluppsättningen för genren drama eftersom biblioteket har ett väldigt 

stort utbud av denna genre. B1 har märkt att många frågar om filmens nationalitet och 

de planerar att organisera filmerna efter vilket land som de kommer ifrån för att 

underlätta för dem som vill hyra en fransk film eller en spansk film eller något annat. 
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De som tittar bland hyllorna efter en intressant film kommer att hitta det lika enkelt eller 

ännu enklare än tidigare. B1 anser att det helt klart finns en framtid för film på 

biblioteket, dock finns det inga alternativa sätt att erbjuda film än den fysiska skivan. 

Bibliotek B funderade på att köpa in mediejukeboxen som FörlagEtt erbjuder men 

personalen på biblioteket tyckte att utbudet var alldeles för dåligt. B1 tycker att det vore 

bra om ett alternativ skulle existera som fungerade som för Daisy-skivor, där de kunde 

ladda ner filmen från en stor databas och bränna ner den på en skiva och vid 

återlämnandet kunde införa skivan i deras fysiska utbud men det lär bli stora problem 

med copyright- och uthyrningsrättigheter (2013, intervju B). 

 

Bibliotek C hade en gång i tiden också funderat på att skaffa en mediajukebox men 

ansåg att den var för dyr i förhållande till utbudet som fanns i den. C1 sa att vid det 

tillfället så var det mestadels Hollywoodfilmer. Utvecklingen kommer kanske att föra 

med sig streaming av film via internet. C1 menar att det vore bra om det gick att hitta ett 

bättre sätt att förmedla film. Framtiden kommer nog att föra med sig mer inköpsförslag 

till biblioteket när utbudet på bibliotek C blir större och mer känt. C1 tror att i framtiden 

så kommer det antagligen att bli mer alternativa filmer och internationella filmer istället 

för Hollywoodfilmer och mainstream media eftersom Netflix och liknande kommer att 

ta över de filmer som är mer populära och om inte filmklubbarna överlever blir ju 

biblioteket den enda källan för alternativ film (2013, intervju C). 

 

D1 tror att det kommer att finnas ett digitalt alternativ i framtiden men i dagsläget finns 

det ingen leverantör som kan leverera. Att det finns en streamingtjänst är ett möjligt 

alternativ. Han hoppas att det kommer att köpas in mer alternativ film i framtiden. Den 

nya hemsidan som bibliotek D har är anpassad för mer interaktivt arbete för användarna 

där det finns möjlighet till att recensera och tipsa andra användare (2013, intervju D).  
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6 Analys/diskussion 
Vårt syfte är att ta reda på om det finns en kulturellt hegemonisk relation mellan 

bibliotekspersonal och användare vid urval och inköp av kvalitativ film på 

stadsbibliotek. Vi ämnar också att få en överblick av bibliotekspersonalens syn på 

framtiden i förhållande till sina användare och inköp av film. Genom att utföra 

empiriska studier i form av intervjuer med bibliotekarier ämnade vi ta fram information 

gällande relationen mellan bibliotekspersonal och användare på stadsbibliotek. Vi är 

medvetna om att urvalet är förhållandevis liten men vi anser ändå att informationen vi 

fått ut är applicerbar, kvalitativ och potentiellt öppen för fortsatta studier i ämnet. Vi har 

valt att analysera vårt material utifrån de tidigare omnämnda rubrikerna som är tagna 

från resultatdelen “inköp av film”, “urval av film”, “inköpsförlag”, “användare på 

biblioteken”, “kvalitet”, “alternativa filmer” samt “framtiden”. Vi ämnar samtidigt att 

svara på våra fyra frågeställningar som vi har nämnt tidigare: 

 

”Hur ser maktrelationen mellan bibliotekspersonal och användare av bibliotek ut, 

utifrån bibliotekspersonalens perspektiv?” 

”Hur väljer bibliotekspersonalen vilka filmer som köps in?”  

”Vad anser bibliotekspersonalen om begreppet kvalitet på film inom bibliotek?” 

”Hur ser framtiden för film på biblioteket ut enligt bibliotekspersonalen?” 
 

 

6.1 Inköp av film 
Variationen vid val av leverantör hos de olika biblioteken vi undersökt är relativt stor. 

Större än vad som förväntades när vi började undersöka hur det såg ut på biblioteken 

eftersom vi endast hade vetat om att BTJ hade försäljning av filmer med 

uthyrningsrättigheter. Utifrån de olika intervjusvaren handlar valet av vad Gans (1999) 

kallar suppliers av material, mer om ekonomiska skäl än något annat (s. 6f). De olika 

biblioteken gör på olika sätt när de bestämmer leverantör. En del av biblioteken har 

upphandlingar med vissa leverantörer vilket binder dem till att främst köpa in från just 

den källan. Utöver detta är det vanligt att använda en sekundär källa ifall den första 

leverantören inte har det biblioteket behöver. Dock vet vi inte om denna uppdelning 

stämmer in på en större skala runt om i Sverige. Balansen mellan de olika biblioteken 

och deras val av leverantörer kanske inte stämmer i en bredare synvinkel, dock ger det 

en god bild av hur det är på ett antal olika stadsbibliotek runt om i Sverige.  

 

Något som ovan diskuterats var huruvida det bara fanns en möjlig leverantör av olika 

medier för stadsbibliotek. Diskussionen uppkom då informationen och vetskapen om 

hur bibliotek köper in film var relativt osäkert. Det enda kända innan intervjuerna var 

BTJ och funderingar riktades mot vad det skulle innebära för biblioteken om de endast 

hade en möjlig plattform för inköp av filmmediet. Det skulle innebära monopol för en 

leverantör med priser som höjdes utan förvarning och anledning. Detta skulle möjligtvis 

kunna bidra till att biblioteken blir tvingade att ta avstånd från filmmediet på grund av 

ekonomiska skäl. Empirin har dock visat att möjligheten till att införskaffa medier från 

andra källor än BTJ existerar och används i olika grad på de olika biblioteken. Av 

undersökningen har vi också fått erfara hur konkurrensen mellan de olika leverantörerna 

går till när ett bibliotek har köpt in från en av leverantörerna ett år för att den var 

billigare för att nästa år byta leverantör när dess priser sjunkit (2013, intervju A). 

Ytterligare en aspekt som vi valde att inte använda oss av för det här arbetet var 

problematiken med den hegemoniska relationen. Begränsningen gällde inte endast att 

inte lägga fokuset vid användare och bibliotekspersonal, utan det potentiella 
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förhållandet mellan bibliotek och leverantörer. Funderingen om biblioteken är styrda av 

sina leverantörer där de inte fritt kan köpa vad som helst till sitt utbud utan blir tvingade 

att gå igenom de olika företagen för att hitta exemplaret de söker är en diskussion som 

valdes att inte ta med.  

 

Vad som dock kan diskuteras är om biblioteken är fast i en form av kulturell hegemoni 

(Ekström, 1994, s. 211ff). Genom att endast använda sig av en inköpskälla skulle 

biblioteken då kunna anses befinna sig i ett sorts monopol med en specifik leverantör av 

medier. På det sättet kan biblioteken verka vara fast i en relation där ett monopol 

regerar, dels med leverantören men även därigenom med sina användare i en form av 

dominoeffekt. Dock använder sig många av biblioteken i vår empiri av mer än en 

inköpskälla, aktivt eller passivt. Detta leder till slutsatsen att biblioteken inte är styrda 

genom monopol, utan har möjlighet att välja inköpskälla relativt fritt men från ett 

begränsat antal leverantörer. Då biblioteken nu anses vara fria öppnar dock frågan upp 

sig på nytt huruvida biblioteken blir styrda genom inköpsmöjligheterna och därigenom 

användarna.  

 

Teorin om hegemoni fokuserar på maktstrukturer vilken utövas utan att ifrågasättas 

(Ibid., s. 211ff). Om biblioteken är säkra på att de har möjlighet att välja olika 

leverantörer och inte känner sig låsta är det bra i sig då de på det sättet kan se öppet på 

det möjliga materialet som görs tillgängligt för dem. Detta innebär att biblioteken inte 

säkert kan veta om de blir styrda av leverantörerna eller inte. Under tiden då biblioteken 

är nöjda med materialet de erbjuds att införskaffa kommer de förmodligen inte 

ifrågasätta leverantörernas arbetssätt, vilket får följden att biblioteken befinner sig i den 

hegemoniska maktrelationen med leverantörerna även om det inte inser det, vilket är en 

del i den hegemoniska maktbalansen (Ibid., s. 211ff).  

 

Biblioteken har alltså mer frihet än vad vi tidigare trodde när det gäller val av 

leverantör. De olika biblioteken använder sig av olika inköpskanaler och har bytt 

leverantör vilket tyder på att de ändå är relativt fria att välja inköpsväg. Det betyder 

även att biblioteken inte är låsta i den hegemoniska relationen vilket de skulle kunna ha 

varit om de endast hade tillgång till en leverantör. Detta skulle kunna ha skadat både 

bibliotek och användare.   

 

6.2 Urval av film 
Utifrån Gans (1999) perspektiv är bibliotekspersonalen suppliers som tillgodoser 

användarna av biblioteken med film (s. 6f). Användarna är därför users som använder 

sig av det som biblioteken tillgodoser. Hur väljer biblioteken vilka filmer som de köper 

in, gör de det för användarna eller sig själva? På två av biblioteken köper alltid 

personalen in i samtal med andra men på de två övriga biblioteken är det mer osäkert 

hur de gör. På bibliotek A jobbar de i en filmgrupp och väljer ut filmen i diskussion 

med de övriga i filmgruppen samtidigt som de kryssar i listor över filmerna och låter 

majoriteten bestämma antagligen i tron att om majoriteten i filmgruppen är nöjd 

kommer också majoriteten av användarna vara nöjda (2013, intervju A). På bibliotek C 

har de inköpsmöten där de diskuterar fram vilka medier som ska köpas in efter att ha 

använt sig av BTJ:s häfte och kryssat för vilka filmer de anser är bra (2013, intervju C). 

På bibliotek B är de två personer som har ansvar för inköp av film och de diskuterar 

tillsammans men köper in mer individuellt än de tidigare nämnda två biblioteken (2013, 

intervju B). D1 tillhör en mediegrupp men berättar inte utförligare om han delar 

ansvaret för inköpen med någon annan (2013, intervju D). Är det viktigt att samarbeta 

med någon vid inköp av film? Alla är olika och vårt habitus påverkar oss enormt så vad 
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hindrar oss från att köpa in för oss själva, istället för användarna (Bourdieu, 1995, s. 

19)? Att arbeta i grupper är en väsentlig del av inköpsprocessen men samtidigt kan 

bibliotekarierna inte ta den tid som det tar att sitta i stora grupper för att diskutera exakt 

vad som ska köpas in eller inte som är själva grunden i inköpsmötena. På små bibliotek 

kostar det för mycket att alla anställda träffas för att diskutera vad som ska köpas in och 

på stora bibliotek så är det mycket besvärligt. Bibliotek A:s sätt att använda sig av 

mindre grupper för att diskutera och bestämma vilka filmer som ska köpas in kan vara 

en relativt optimal lösning på problemet att en bibliotekarie ska säga allt om ett 

biblioteks filmutbud (2013, intervju A). Om en eller två bibliotekarier får ansvar för 

hela utbudet på ett bibliotek finns det någon chans att det utbudet passar fler än just den 

eller de två som har ansvaret?  

 

Det skulle antagligen passa en liten del av befolkningen med liknande habitus som 

bibliotekarierna har. Att låta majoriteten bestämma som på bibliotek A kan påverka 

utbudet på ett annat sätt än att en individ påverkar hela utbudet på ett bibliotek (2013, 

intervju A). Vår åsikt är att en majoritet är bättre än en eller två individer som 

bestämmer eftersom en majoritet har större chans att reflektera användarnas habitus. 

Dock är bibliotek A:s sätt inte optimalt fungerande heller eftersom de flesta som var 

med i filmlaget var bibliotekarier och därmed högskoleutbildade. Varje individs habitus 

påverkas av hela individens historia och är en kombination av alla de personer som de 

har mött och upplevelser som de har genomgått. Passar då filmutbudet bara till de som 

är högskoleutbildade eller kan en högskoleutbildad gilla exakt samma film som en 

individ som inte är högskoleutbildad? Att fråga en sådan sak kan verka kontroversiell 

eftersom en del kommer tolka den frågan som att vi särbehandlar de med en 

högskoleutbildning. Det är inte fallet eftersom begreppet habitus inte säger att någon 

erfarenhet är bättre än någon annan bara att erfarenheterna påverkar individerna 

(Bourdieu, 1995, s.19). Högskoleutbildningen kan med säkerhet sägas påverka 

individen men det går inte att säga hur eftersom alla är olika. Då vi inte har tillräckligt 

med empiriskt material för att skapa en hypotes om detta, kan vi bara ställa det som en 

intressant tanke som skulle behöva ytterligare forskning för att kunna ställas på ett 

ordentligt sätt. Vidare intervjuer med andra frågor hade behövts göras för att säkerställa 

ett riktigt resultat för att ta reda på om det går att se någon koppling mellan habitus, 

högskoleutbildning och urvalsprocessen vid inköp av film. 

 

”Vi är rätt så snabba på att köpa in en extra bok och så, och då tycker jag att vi måste 

försöka hålla samma servicegrad även när det gäller andra medier” (Bibliotekarie D1, 

2013, Intervju D). På bibliotek D är de väldigt serviceinriktade och försöker att 

tillgodose användarnas behov inom filmutbudet på samma sätt som de gör inom utbudet 

av böcker. De försöker därför att köpa in en extra film om det blir lång väntetid på den 

första. Sett utifrån ett hegemoniskt perspektiv skulle det betyda att biblioteken och 

bibliotekspersonalen är sekundära och det egentligen är användarna som styr över den 

kulturella hegemoniska maktposition som pågår på bibliotek D men 

bibliotekspersonalen skulle lika lätt kunna ta makten över utbudet och göra som de 

anser är bäst. Frågan är då om filmutbudet skulle vara lika populärt som tidigare och om 

användarna då skulle ta över toppositionen inom den hegemoniska maktpositionen 

genom någon form av reaktion (Ekström, 1994, s. 211ff).  

 

På bibliotek A köper de in film olika beroende på om filmen är för vuxna eller barn. 

Inom barnbeståndet har de inte samma bredd och köper ofta in flera exemplar av samma 

film vilket de inte gör särskilt ofta inom vuxenbeståndet. Detta är på grund av det ökade 

slitaget på barnfilm och det faktum att om en film går sönder så går det ofta inte att köpa 
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den på ett antal år eftersom många av barnfilmsklassikerna bara går att köpa i vågor 

(2013, intervju A). Ur en hegemonisk synvinkel så är biblioteken beroende av 

leverantörerna som kan införskaffa uthyrningsrättigheter. Dessutom har biblioteken 

barnen under sig som ofta vill se samma sorts filmer som t.ex. Disney filmer och Astrid 

Lindgren filmer så de måste införskaffa dessa filmer eftersom det är de som 

barnföräldrarna anser att de ska ha i utbudet på biblioteket. Biblioteken blir därför 

beroende av vad föräldrarna anser och vad som faktiskt går att köpa in. I den 

hegemoniska relationen sitter de därför fast emellan eftersom bibliotekspersonalen inte 

kan styra över användarnas åsikter eller leverantörernas principer (Ekström, 1994, s. 

211ff). 

 

Vid urvalet skiljer det sig mellan de olika biblioteken. Att använda sig av bokmöten är 

på ett sätt bra men risken för att många personer med liknande habitus gör sin röst hörd 

och endast en viss sorts film som passar in i ett visst habitus väljs ut. Genom att gå efter 

vad användarna önskar hoppas biblioteken göra bra val.  

 

6.3 Inköpsförslag 
De olika biblioteken i vår empiri har alla liknande funktioner när det kommer till 

inlämnandet av inköpsförslag. Antingen kan de lämnas över lånedisken till en 

bibliotekarie, eller genom bibliotekets hemsida där de då måste logga in. Dessa 

inlämningsmöjligheter innebär att om användarna vill lämna inköpsförslag kan detta 

inte göras anonymt. Att lämna inköpsförslagen över lånedisken innebär att 

inköpsförslaget förmodligen måste utföras verbalt. Viss anonymitet kan säkert uppnås i 

ett sådant möte, men en viss igenkänningsfaktor uppstår förmodligen trots detta mellan 

användare och bibliotekspersonal.  

 

När det gäller hemsidan och inlämning av inköpsförslag måste användarna vid samtliga 

bibliotek logga in för att kunna lämna ett inköpsförslag och därmed tillkännage vem 

man är och vad man vill lämna som inköpsförslag. Sett ur ett habitusperspektiv kan 

detta innebära problem. En användare som ingår i ett visst habitus kan göra ett 

inköpsförslag på en film på biblioteket som inte passar in i dennes habitus (Bourdieu, 

1995, s. 18ff). Detta kan medföra att användaren känner nervositet och blir generad av 

att lämna ett inköpsförslag av den sorten, trots att inköpsförslaget inte behöver vara 

något biblioteket skulle kunna tycka är av tvivelaktig karaktär. Användaren kan känna 

nervositet genom avsaknaden av ett sätt att anonymt lämna inköpsförslag. Detta skulle 

kunna medföra att biblioteken löper en risk att dess användare helt enkelt väljer att inte 

lämna inköpsförslag eller försöker få tag på mediet på något annat sätt. Detta skulle 

kunna vara något som drabbat t.ex. bibliotek C i vår empiri. Uppstår situationen då 

användare inte lämnar inköpsförslag förlorar de indirekt möjligheten att påverka 

bibliotekets bestånd vilket i sin tur förstärker det hegemoniska påståendet kring 

biblioteken och dess användare (Ekström, 1994, s. 211ff). Om användarna inte vet att de 

kan påverka bibliotekets bestånd, eller inte vill det, kommer de förmodligen inte göra 

det heller. Genom att ta hjälp av sina användare kan biblioteket potentiellt få mer utlån 

på medier som användarna faktiskt vill ha (Booth & O´Brien, 2011, s. 148). Barnholdts 

marknadsmodell beskriver hur bibliotekspersonal har makt över användare när det 

gäller val av medier av olika slag. Dock har relationen mellan bibliotekspersonal och 

användare förändrats och blivit mer jämställd när det gäller makten mellan 

bibliotekspersonal och användare vid inköp (Barnholdt, 2007, s.20f).  Utan att kunna 

påverka beståndet hamnar användarna i bibliotekariernas våld och måste förlita sig på 

deras val av medier. Trots detta visar vår empiri att biblioteken försöker gå efter 

användarnas inköpsförslag så ofta som de kan. Ofta är det inte biblioteken som säger nej 
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till ett inköpsförslag på grund av bibliotekens regler för inköp eller att de inte vill. Det 

händer oftare att de måste säga nej eftersom det inte finns tillgång till 

uthyrningsrättigheter för filmerna genom sina leverantörer. Utan sådana rättigheter kan 

biblioteken inte hyra ut den film användarna önskar. Detta pekar än en gång på 

diskussionen om den hegemoniska problematiken vilken biblioteken kan blandas in i 

när det kommer till inköp av filmer. Saknas uthyrningsrättigheter får biblioteken inte 

hyra ut filmerna. Då riskerar användarna att hamna i kläm mellan leverantörerna och 

biblioteken (Ekström, 1994, s. 211ff). 

 

Inköpsförslagen kan lämnas direkt till bibliotekarier eller genom hemsidan, vilket inte 

alltid är en bra idé i förhållande till anonymitet. Genom att endast tillhandahålla dessa 

sätt att påverka bibliotekets utbud kan blir den hegemoniska relationen mellan 

användare och bibliotekspersonal tydlig. Biblioteken vet vem som önskar vad i båda 

fallen och även när. 

 

 

6.4 Användare på biblioteken 
Skillnaden på de olika biblioteken och dess användare i vår empiri är relativt stor. Dock 

verkar de två mindre biblioteken, B och C ha större fokus på barnfamiljer. Bibliotek A 

och D anser sig ha en stor bredd på sina användare, där äldre människor är den största 

andelen av dem som lånar film även om de säger att de har mycket stor bredd på sina 

användare. Alla bibliotek har svårt att få ungdomar att komma till biblioteket för att låna 

film. Genom att innefatta en viss sorts film i sitt bestånd får biblioteken automatiskt ett 

visst habitus i förhållande till filmen. Om en användare som inte passar in i bibliotekets 

rådande habitus kommer till biblioteket, där en annan habitusmiljö råder, finns det en 

stor risk att personen ifråga inte kommer att trivas på biblioteket (Bourdieu, 1995, s. 

18ff).  

 

Bibliotek B saknar helt action i sitt bestånd vilket i sin tur innebär att de förlorar 

användare vilka ville ha actionfilm (2013, intervju B). De användare som tillhör ett 

habitus där actionfilm har en central roll löper en risk att inte heller tilltalas av resten av 

bibliotekets utbud. Kan bibliotek B utesluta en viss sorts användare om de bara köper in 

enligt sitt eget habitus? Vad användarna tänker och känner vet vi inte men utifrån 

habitusbegreppet så går det att se att om en person har ett mycket annorlunda habitus så 

uppskattar de mycket olika saker (Bourdieu, 1995, s. 18ff). Om bibliotekspersonalen 

kan vara objektiv när de köper in film skulle det kunna hjälpa dem att köpa in till så 

bred grupp av habitus som möjligt. 

 

Om fokuset inte ligger på någon speciell användargrupp utan snarare är väldigt brett 

finns risken att sortimentet inte passar användare som söker något väldigt speciellt som 

t.ex. Dr. Caligaris kabinett som är en tysk expressionism film från 1920 (elektronisk 

källa 8). Ett bibliotek som köper in brett brukar ofta satsa på att köpa in till så många 

besökare som möjligt och då blir resultatet ofta populära filmer med inslag av 

annorlunda filmer som bara vissa har hört talas om. Letar användare efter en viss genre 

och finner att biblioteket inte har det finns risken att användaren vänder sig till en 

alternativ plats för att få tag i det sökta mediet. Genom att tillhandahålla en viss sorts 

film erhåller biblioteket därför endast en specificerad del av populationen som 

användare. Trots detta måste biblioteket till viss del förhålla sig till sina användare då 

biblioteket inte kan låna ut film utan användare. Om utbudet inte tilltalar användarna 

måste biblioteket anpassa sig. Även om biblioteket till viss del anpassar sig till sina 

användare kan biblioteket fortfarande anses vara dominerande när det gäller val av 
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medier. Enligt vår empiri står användarna i en relativ hegemonisk maktrelation till sina 

leverantörer, biblioteken. Om användarna inte är medvetna om valet biblioteken gör av 

medier, kvarstår den hegemoniska relationen där biblioteken tillhandahåller och 

användarna lånar vad som finns utan att ställa frågor (Ekström, 1994, s. 211ff). North et 

al. skriver i artiklen Digital Tastes: Social class and young people’s technology use 

(2008) att ”after music, the forms of technology valued most by these young people had 

greatest links with their home life and what was valued in their homes” (s. 905) Detta 

beskriver habitus i sin mest grundläggande form, det en person är uppfödd med kommer 

troligen att påverka individen under resten av dennes liv. Genom för stort fokus på vissa 

användargrupper och favorisering av ett visst habitus på biblioteket finns risken att 

endast användare med liknande habitus kommer till biblioteket. Alla biblioteken har 

svårt att få ungdomar att komma till biblioteket vilket skulle kunna visa på att 

bibliotekets habitus inte är anpassat för dem. 

 

6.5 Kvalitet 

Diskussionen om kvalitet har visat sig skilja sig relativt mycket mellan 

bibliotekspersonalen. Det har förts diskussioner om vad kvalitet är inom filmmediet, 

men även vad kvalitet är i förhållande till bibliotekets utbud. Ett stort fokus ligger även 

på subjektiviteten i kvalitet men detta varierar mellan de olika biblioteken. Att 

biblioteket kan anse att viss media är av mindre kvalitet och därför inte köper in det till 

bibliotekets bestånd bidrar till en situation där problem kan uppstå. Om ett förslag 

lämnas av en användare på en film denne önskar se och om biblioteket anser att filmen 

är av dålig kvalitet måste biblioteket fatta ett beslut om inköp.  

 

D1 på biblioteket D menar att kvalitet är ett mycket subjektivt ämne i att kvalitet 

bestäms individuellt inom användarna själva (2013, intervju D). På grund av att detta 

borde biblioteken inte kunna neka filminköp då filmen kan vara av kvalitet för 

användaren även om bibliotekarien inte håller med. Lillrank (2003) menar att kvalitet 

bedöms utifrån hur nöjd en individ är med den tjänst som utförs. Om kravet som 

användaren ställer till bibliotekarien uppfylls kommer användaren att finna att tjänsten 

är kvalitativ. Om en film köps in och lånas ut kan utbudet anses vara kvalitativt, även 

om bibliotekspersonalen inte anser att filmen i sig var av kvalitet (Lillrank, 2003 s. 

694f). Ungerbäck och Wiklunds (2006) undersökning har kommit fram till liknande 

resultat inom begreppet kvalitet och bibliotekarier. Bibliotekarierna i deras 

undersökning saknade en fastställd kvalitetsdefination på biblioteken som de arbetade 

på vilket gjorde att kvalitetsbegreppet var mycket subjektivt (Ungerbäck & Wiklund, 

2006. s66). 

 

Ett problem som kan dyka upp här är om biblioteket och dess besökare tillhör samma 

sorts habitus. Detta innebär att användarna förmodligen kommer att ha liknande åsikter 

om film och dess kvalitet som bibliotekarierna. Det är dock inte här problemet uppstår. 

Det som skulle kunna hända är om en användare, vilken inte tillhör samma habitus som 

bibliotekarierna eller andra användare på biblioteket, vill ha en film vilken denne anser 

är av kvalitet. Oavsett om det handlar om berättelsen i filmen är av kvalitet, om filmens 

tekniska färdigheter anses kvalitativa eller andra aspekter av filmen vilka användaren 

anser uppfyller de krav denne önskar att få ut ifrån filmen kanske bibliotekspersonalen 

inte anser samma sak när det kommer till inköp av användarens önskan. I en sådan 

situation hamnar bibliotekarien i kläm då denne har ett ansvar att tillfredställa 

användarnas behov, men måste samtidigt bryta sitt habitus genom att köpa in en film 

som inte passar in i det habitus bibliotekarien delade med den först nämnda användaren 

(Bourdieu, 1995, s. 18ff).  
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Genom detta skulle biblioteket ifrågasättas utifall de favoriserar en viss sorts film. Det 

är i den sitsen biblioteket måste bestämma om de ska köpa in ett så brett bestånd som 

möjligt för att blidka en så stor del av användarbasen som möjligt eller lägga fokus på 

en viss sorts film vilka biblioteket anser vara av mer kvalitet än annan film. Om 

biblioteket väljer att fokusera på vissa grupper och vad de anser vara kvalitativ film 

finns det en risk att film som inte faller in under den kategorin kommer att väljas bort av 

biblioteket. Ur ett hegemoniskt perspektiv kan detta innebära en relativt problematisk 

situation. Beroende på hur bibliotekarierna väljer att köpa in filmen inkluderar de och 

exkluderar de olika användare. Ett brett utbud som passar många olika användare kan 

exkludera de som söker en specifik sorts film. Detta är inte nödvändigtvis heller ett 

aktivt val av bibliotekarierna att köpa in en viss sorts film just för att frysa ut andra, 

även om det kan verka så, eller faktiskt är det (Ekström, 1994, s. 211ff). 

 

Kvalitet innebär dock inte endast att en film ska kunna sättas upp mot olika parametrar 

eller bestämmas subjektivt om filmen är bra eller inte. I kvalitetsbegreppet inom 

biblioteksvärlden menar bibliotek A att det krävs ett kvalitativt utbud på biblioteket för 

att kunna påstå att biblioteket har film av kvalitet. För att biblioteket ska kunna säga att 

deras utbud är av kvalitativ grad måste det finns en bredd på det (2013, Intervju A, svar 

via email). Genom att kunna erbjuda några filmer ifrån många olika kategorier kan 

biblioteket tillhandahålla film till många olika grupper av användare. Som sagt är 

balansgången mellan ett bredare utbud och fokus på ett mer specifikt utbud ett svårt 

problem vilket bör förändras efter hand i förhållande till hur bibliotekets utbud och 

användargrupper ser ut. Bibliotek C håller med om att kvalitet är väldigt subjektivt och 

menar att motsatsen till kvalitet är skräp men att biblioteket ska ha det också för att få 

en bra bredd på utbudet (2013, intervju C).  

 

B1 har en strikt åsikt om vad som kvalitet inom film, en kvalitativ film ska inte baseras 

på en mall och det ska finnas något konstnärligt över filmen. Ur ett hegemoniskt 

perspektiv skulle det kunna diskuteras att B1 försöker att köpa in den film som hon 

anser är kvalitativ och ignorerar annan film. B1 vill att vissa kvalitativa klassiker alltid 

ska finnas på biblioteket även om dessa inte lånas ut (2013, intervju B). Om filmerna 

inte lånas ut kan det ses som ett brott mot att överskrida kundens behov, i det här fallet, 

användaren. Eftersom användarnas krav på utbudet inte uppfylls resulterar det i 

avsaknad av kvalitet, vilket i det här fallet är kvaliteten i utbudet (Lillrank, 2003 s. 

694f). När ett bibliotek köper in film som inte lånas ut tar den upp plats och pengar ifrån 

bibliotekets budget från film som skulle kunna vara mer populär bland användarna. Om 

användarna på biblioteket sedan tillhör liknande habitus som bibliotekarierna är 

chanserna större att användarna blir nöjda med utbudet. Dock kan bibliotekspersonalen 

inte vara säker på att alla användarna på biblioteket tillhör liknande habitus och kommer 

att vara nöjda med utbudet på biblioteket (Bourdieu, 1995, s. 18ff). 

 

Begreppet kvalitet är så pass subjektivt att det är svårt att veta vilken sorts film är av 

kvalitet. En person kan uppskatta en sorts film som en annan individ inte uppskatar 

eftersom de har olika habitus. När bibliotekspersonalen köper in film är det därför 

viktigt att de inte är för subjektiva själva. 

 

6.6 Alternativa filmer 
Alternativ film är ett relativt begrepp. Det finns en viss subjektivitet i meningen av det. 

En användare kan tycka att viss film borde klassas som alternativ och en annan kan 

hävda motsatsen. Biblioteken i vår empiri är relativt överens om vad alternativ film är. 
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Det övergripande verkar vara film som inte visas på vanliga biografer eller är svår att få 

tag på. De flesta i empirin är även överens om att bibliotekets film är alternativ, i 

förhållande till videobutiker som bara brukar kunna tillhandahålla mer allmän film. 

Genom detta anser sig biblioteken kunna ha en plats i samhället där man kan hitta ny 

sorts film som skulle varit svår att får ta på någon annan plats. 

  

Bibliotek B menar att det är en självklarhet att biblioteket ska ha Bergmans filmer trots 

att de inte lånas ut särskilt mycket (2013, intervju B). Biblioteket vill ha dem, men 

användarna verkar inte vilja det. Användarna som inte vill låna Bergmans filmer kan 

anses inte befinna sig i samma habitus som bibliotekspersonalen som vill ha Bergmans 

filmer och vill att de ska lånas ut. Biblioteket försöker därför att påverka användarna 

och hålla sig över dem på den hegemoniska maktpositionen trots att användarna visar 

klart missnöje genom att inte låna filmerna som de anser inte är intressanta för dem. 

Klassiker är speciellt utsatta för detta. Bibliotekspersonalen anser ofta att bibliotekets 

utbud ska innefatta svenska och utländska klassiker som t.ex. Bergmans filmer trots att 

dessa inte lånas ut i samma grad men ändå köps de in för att de lånas av ett visst 

habitus. Frågan är dock om biblioteket används lite som ett arkiv när de köper in 

speciella filmer som inte lånas ut mer än ett par gånger och bara finns där i utbudet för 

att de ska finnas där eftersom de anses inneha kvalitet. Genom att tillhandahålla 

alternativ film öppnar dock biblioteket upp möjligheten för användare att hitta nya 

filmer de inte tidigare visste att de potentiellt ville ha för att filmerna var så pass 

okända. Bara för att de är okända, alternativa eller kvalitativa så betyder de inte att de är 

dåliga för dem med ett passade sorts habitus i förhållande till filmen. Någon har skapat 

filmen och individer med liknande habitus som kreatören kan uppskatta filmen, men 

även individer med andra sorters habitus som inte liknar kreatörens kan uppskatta 

filmen i fråga, fast av andra anledningar. Det skulle kunna vara teknisk skicklighet, 

konstnärlig kreativitet eller ämnesval menar D1 (2013, intervju D). Sett ur perspektivet 

som Booth och O'Brien (2011) tar upp, anser de att det är bättre att gå efter vad 

användarna vill ha på biblioteket och inte efter vad bibliotekspersonalen tycker att 

användarna borde vilja ha (s. 148).  

 

Bibliotek C hävdar att det är av stor vikt att köpa in alternativ film för de som inte kan 

få tag på den på annat håll (2013, intervju C). Det är ändå viktigt att hålla balansen 

mellan alternativ film och mer vanlig film på biblioteket eftersom bibliotekets 

användare förmodligen tillhör olika sorters habitus vilket innebär att de inte har samma 

intressen. Det som kan skapa problem här är faktumet att bibliotekspersonalen också 

tillhör olika habitus och innehar olika värderingar om vilken sorts film som anses vara 

alternativ. Här finns en risk att bibliotekspersonalen hamnar i en maktställning i 

förhållande till sina olika användare, i en sorts hegemonisk relation (Ekström, 1994, s. 

211ff). Om biblioteken endast har en viss sorts film i sitt utbud, t.ex. alternativ film, 

kommer förmodligen endast en viss sorts användare inom ett visst habitus uppsöka 

biblioteket för att låna filmer. Detta skulle kunna resultera i att endast en sorts 

användare från ett visst habitus lånar film på biblioteken. Det är här biblioteket måste 

välja mellan att hålla hårt i att försöka få så många olika människor från olika habitus att 

komma till biblioteket, eller specificera sig mer för en viss del av bibliotekets 

användarbas. I slutändan handlar det om att kunna tillfredställa så stor del av 

populationen som möjligt eller en viss del av användarna med ett visst habitus 

(Bourdieu, 1995, s. 18ff). 

 

Bibliotekspersonalen vill gärna köpa in alternativ film eller film som enligt dem kan 

anses inneha kvalitet. Detta går ofta direkt emot vad majoriten av användarna vill ha 
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och lånar. Vissa av biblioteken köper därför ändå in klassiker som inte lånas ut eftersom 

biblioteket anses behöva ha dessa även om de inte lånas ut mycket.   

 

6.7 Framtiden  
Frågeställningen rörande framtiden är en väldigt öppen fråga och kan därför betyda 

väldigt många olika saker beroende på hur individen har tolkat den. Den fjärde 

frågeställningen är hur ser framtiden ut för film på bibliotek enligt bibliotekarierna? 

Bibliotekspersonalen på de olika biblioteken har tolkat frågan på mycket olika sätt och 

därför också svarat på mycket olika sätt men det går att se några gemensamma nämnare 

om just den delen av intervjuerna. På bibliotek A är personalen inte orolig för framtiden 

i förhållande till film på biblioteken eftersom de anser att den användaregrupp som 

bibliotekets filmutbud är riktad till är ofta inte särskilt teknikkunniga och skulle därför 

ha svårt att använda tjänster som Netflix (bibliotekarie A1, 2013, intervju A). En stor 

del av användargruppen tillhör den äldre generationen som ofta inte är intresserad av 

digitala tjänster. Det finns dock personer i den äldre generationen som är intresserad av 

teknik men biblioteken märker att majoriteten inte är intresserade av den nya tekniken. 

Dock får biblioteket avvakta och föra in dem långsamt till de delar av användargruppen 

som kan hantera dem och vill ha dem. Det gäller att uppmuntra till förändring hos de 

grupper som är avvaktande. Detta är dock en relativt obefogad tanke än så länge 

eftersom det inte finns någon tillgänglig teknik för att kunna digitalisera filmerna för 

enklare tillgång för biblioteket och användarna menar D1 (bibliotekarie D1, 2013, 

intervju D). Enligt Booth och O’Brien (2011) ska dock bibliotekarierna lyssna på 

användarna för att förbättra mediets cirkulationstal eftersom när användarna får lämna 

förslag så borde dessa medier cirkulera på ett bra sätt (s. 148). Vill då användarna inte 

bege sig in i den nya tidens teknik kan inte biblioteket tvinga dem utan måste 

uppmuntra dem till att mottaga den nya tekniken och detta gäller också nya genrer. 

Övergången för biblioteken från ett sätt att arbeta på till ett helt nytt kan komma att ta 

lång tid menar A3 från bibliotek A (2013, intervju A). Arbetet med film utvecklas i 

förhållande till vilken teknik som finns tillgänglig för allmänheten för stunden. DVD är 

det som används för film för tillfället, där frågan dyker upp vilket format som kommer 

att bli det ledande nästa gång. Biblioteken måste anpassa sig efter utvecklingen, vilken i 

sin tur kan tar lång tid. Detta gör det svårt att planera inför framtiden eftersom den är så 

osäker och allt kan förändras snabbt. En möjlig framtid är att kunna strömma film så att 

man kan se film i sitt hem utan att fysiskt gå till biblioteket. I framtiden tror C1 att 

bibliotekets utbud kommer att få en ännu större prägel av alternativ film, då andra 

tjänster kanske inte kan erbjuda samma utbud som biblioteket (2013, intervju C). 

 

”Nu kommer PS4 och då pratar man om att låsa varje spel till en konsol eller ett 

användarkonto, och då är vi ju helt rökta” (biblioteksassistent A2, 2013, intervju A). A2 

uttrycker oro för de hinder som också kan komma i framtiden som de ser vid spel på 

biblioteken (2013, intervju A). Det har diskuterats om att låsa spel till antingen en 

konsol eller ett användarkonto och då kan inte biblioteken låna ut de spelen. A2 tror att 

sådana hinder kan komma inom filmbranschen också och att filmens framtid på 

biblioteken är då hotad. Dock måste vi förstå att utvecklingen på biblioteken sker 

långsamt och ibland kan biblioteken inte hänga med tempot som övriga världen håller, 

men ibland så ligger biblioteken framför i utvecklingen. Inom hegemonin så skulle 

bibliotekens roll i teknikutvecklingen vara något mycket osäkert eftersom biblioteket 

ibland ligger före och ibland ligger efter.  

 

Skulle biblioteket få en större prägel på alternativ film finns risken att basen av 

användare blir smalare. Detta skulle kunna innebära att bibliotekets habitus blir ännu 
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mindre eftersom färre användare med olika synsätt och smak kommer använda sig av 

biblioteket. De kommer förmodligen också i en större grad ingå i liknande habitus som 

bibliotekarierna vilket i sin tur bidrar till färre antal inköpsförslag, då bibliotekarierna 

kanske redan köpt in det användarna vill ha. Dock måste det nämnas att en del av 

befolkningen inte kommer att representeras på biblioteket då de inte ingår i samma 

habitus och det resulterar i att dessa individer inte kommer till biblioteket (Bourdieu 

1995, s. 18ff). Det är även av vikt att peka på den hegemoniska relationen vilken 

uppstår då bibliotekarier och användare befinner sig i liknande habitus. De behöver inte 

tycka lika om allt vilket kan innebära att användarna tar det som finns, det 

bibliotekspersonalen erbjuder. Detta gäller även de användare som inte passar in lika 

bra i det habitus som råder. De kommer också att befinna sig i den hegemoniska 

relationen och det finns en risk att inköpsförslag inte beaktas på samma sätt då 

bibliotekets användare är en mindre grupp med mindre bredd gällande åsikter. Detta 

skulle onekligen öka den hegemoniska relationen på ett negativt sätt. Det är av vikt att 

biblioteken även i framtiden håller en hög kvalitet av sitt bestånd och en bredd på det 

för att kunna tillfredställa så många användare som möjligt (Ekström, 1994. s. 211ff).     

 

Som slutsats kan vi se att biblioteken behöver vara i framkant inför förändrade 

omständigheter för filmen på biblioteket i framtiden. Bibliotekspersonalen behöver 

kunna uppfatta när rätt tillfälle är för att byta format för filmerna och detta skiljer från 

kommun till kommun, bibliotek A har redan ett relativt stort utbud av det nya formatet 

Blu-Ray medan resterande bibliotek tar det varligt. Det kommer antagligen att existera 

film på biblioteken under en väldigt lång tid framöver men typen av filmer kan skilja 

mot dagens filmutbud, det är troligt att framtiden kommer att föra med mer alternativ 

film och andra format.  
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7 Slutsatser 
Den hegemoniska relationen på bibliotek skiljer sig beroende på om det är urval av 

barn- eller vuxenfilm. Inom barnfilm är bibliotekspersonalen mycket mer beroende av 

hur leverantörerna agerar och föräldrarnas åsikter om filmerna. Inom barnfilmsaspekten 

så finns det en hegemonisk relation mellan användare, bibliotek och leverantörer. Det 

empiriska materialet inom vuxenfilm är spritt och gör det svårt att dra några slutsatser 

om en hegemonisk relation mellan användare och bibliotek. Dock drar vi ändå 

slutsatsen att det förekommer en hegemonisk relation på alla biblioteken men att den 

skiljer sig från bibliotek till bibliotek och därmed kan vi inte generalisera om hur den 

hegemoniska relationen ser ut och uppför sig. En del av biblioteken i vår empiriska 

undersökning innehar en hegemonisk relation till användarna inom vissa områden, 

samtidigt som andra bibliotek fungerar på annorlunda sätt och försöker uppmuntra 

användarna till att ta över den hegemoniska maktställningen.  

 

De olika biblioteken köper in film på olika sätt och de har alla olika leverantörer 

förutom bibliotek B och C som fokuserar på att köpa in från BTJ men de har båda olika 

leverantörer som komplement till BTJ. När bibliotekspersonalen bestämmer vad som 

ska köpas in utgår majoriteten från de olika häften som de får från leverantörerna. 

Bibliotek D använde sig av BTJ:s häfte mer som ett komplement än de övriga 

biblioteken som utgick från de olika häftena. Alla biblioteken använder sig av 

recensioner i olika grad för att bedöma vad som potentiellt ska köpas in. Inköpsförlag 

från användare varierar mellan de olika biblioteken, i vad som önskas att köpas in. Alla 

biblioteken försöker att använda sig av inköpsförslag till den grad det går, dock får inte 

alla biblioteken in lika många inköpsförslag. 

 

Det visade sig genom vår empiri att kvalitet kan innebära olika saker beroende på vilket 

sammanhang det nämns inom. Kvalitet är enligt bibliotekarierna subjektivt och svårt att 

definiera då det inte finns några tydliga linjer och regler för vad kvalitet är. Ett brett 

utbud är det säkraste sättet att se till att utbudet innehar kvalitet för så många användare 

som möjligt enligt vår empiri. Kvalitet innefattar också förhållandet till vad åskådaren 

tycker om filmen. En film kan vara kvalitativ för olika användare och bibliotekarier på 

olika sätt. Eftersom kvalitet är så pass subjektiv så kan inte biblioteken neka en 

användare som lämnar inköpsförslag enbart utifrån kvalitativa grunder.  

 

Alla biblioteken i vår empiri anser att film har en framtid på biblioteken däremot är det 

blandade åsikter om hur framtiden kommer att se ut. Framtiden inom biblioteken 

kommer förmodligen få en mer alternativ prägel på filmutbudet då empirin säger att 

biblioteken inte kommer att kunna konkurrera med tjänster som Netflix. Delar av 

bibliotekspersonalen är oroliga för att framtiden kan innefatta ändrade möjligheter vid 

utlån. De hävdar att det är svårt att veta hur framtiden kommer att bli, men att 

förändringen förmodligen kommer att ske långsamt.  
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8 Förslag till fortsatt forskning 
Det vi anser skulle kunna utöka vår egen empiri och lägga mer fokus på inom 

forskarvärlden är om det finns en hegemonisk relation utöver den mellan användare och 

bibliotekspersonal. Det skulle kunna innebära relationen med bibliotekens leverantörer 

och bibliotekspersonalen, reaktionen på kommunala beslut vilket påverkar biblioteken 

på olika sätt eller bestämmelser från högre nivåer som på olika sätt kan påverka 

bibliotekens valmöjligheter. Det skulle även kunna vara av värde att utföra en liknande 

undersökning där litteratur eller andra medier på bibliotek ligger i fokus. Att även 

utveckla forskningen med ett fokus lagt på användare istället för bibliotekspersonal 

skulle kunna vara en intressant aspekt. Möjligtvis göra en jämförelse mellan 

bibliotekspersonal och användares syn på film, eller andra medier på bibliotek skulle 

vara spännande. Att även här kunna använda sig av en bredare bas hade kunnat vara av 

värde för att få en bättre insyn i relationen mellan materialet och de som nyttjar det. 

Tidigare i uppsatsen har det diskuterats om en högskoleutbildning skulle påverka en 

individs habitus till den grad att individen inte skulle inneha samma habitus som en 

individ som inte är högskoleutbildad. Vi anser också att det skulle kunna ge en bra 

grund för fortsatt forskning med större fokus på högskoleutbildades habitus i 

förhållande till t.ex. inköp av film. 
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Sammanfattning  
Vårt syfte var att ta reda på om det fanns en kulturellt hegemonisk relation mellan 

bibliotekarier och användare vid urval och inköp av kvalitativ film på stadsbibliotek. Vi 

ämnase också få en överblick av bibliotekariernas syn på framtiden i förhållande till 

sina användare och inköp av film. De frågeställningar som vi försökte att svara på var: 

 

Hur ser maktrelationen mellan bibliotekspersonal och användare av bibliotek ut, utifrån 

bibliotekspersonalens perspektiv? 

Hur väljer bibliotekspersonalen vilka filmer som köps in?  

Vad anser bibliotekspersonalen om begreppet kvalitet på film inom bibliotek? 

Hur ser framtiden för film på biblioteket ut enligt bibliotekspersonalen?  
 

Fördomar om filmens plats på biblioteket fick oss att vilja ta reda på hur och på vilket 

sätt bibliotekarierna köper in film till biblioteken och vilken syn de har på bibliotekets 

användare. Vi valde att använda oss av Gramscis teori om hegemoni, en teori som 

beskriver maktförhållanden i samhället. Vi valde även att använda oss av Bourdieus 

teori om habitus vilket beskrivs som att alla individens erfarenheter går samman för att 

skapa ett speciellt habitus. En individs habitus är vad som får personen att reagera på ett 

visst sätt. Genom att utgå från dessa teorier utförde vi kvalitativa intervjuer med 

bibliotekspersonal på olika stadsbibliotek runt om i Sverige. Vi valde att avgränsa oss 

till att göra intervjuer med bibliotekspersonalen på stadsbiblioteken. Genom att utföra 

fyra olika intervjuer, varav en gruppintervju med tre biblioteksanställda, vid fyra olika 

stadsbibliotek kom vi fram till att empirin inte var tillräckligt omfattande vilket gjorde 

det svårt att generalisera. Dock kan vi se att det infinner sig en viss hegemonisk relation 

mellan bibliotekspersonal och användare inom olika ämnen, om oftast på ett 

undermedvetet plan. Vår analys visar att bibliotekspersonalen tänker relativt lika i olika 

ämnen där situationen på biblioteken ser olika ut som t.ex. vid inköpsförslag och urval 

av film. Biblioteken innehar även utspridda leverantörer av film i förhållande till vad vi 

tidigare trodde. Kvalitet är ett subjektivt begrepp, alla individer tolkar kvalitet olika men 

de flesta biblioteken ansåg att om biblioteket har ett brett bestånd så finns det också 

kvalitet i beståndet. Framtiden på biblioteken är enligt vår empiri relativt osäker där 

bibliotekspersonalen hoppas på att kunna ha ett större fokus på alternativ film i 

framtiden. Enligt bibliotekspersonalen så kommer övergångsperioden mellan olika 

medieformat att ske långsamt.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

Medverkan i intervjun är anonym, inspelning av intervjun sker endast med 

samtycke från dig. Du är alltid fri att avbryta intervjun om så önskas.  

 

Tema 1: Din roll som bibliotekarie 
Hur länge har du jobbat inom bibliotek? 
Hur länge har du jobbat på detta biblioteket? 
Har du en bibliotekarieutbildning? 
Vad är dina arbetsuppgifter här på biblioteket? 
 

Tema 2: Inköp av film 
Hur stort är ert filmutbud? 
Hur tänker ni när ni köper in film?       
Har ni en inköpsplan? 
Hur väljer ni filmer som ni köper in?  
Vad tycker du om filmutbudet på biblioteket? 
Vad tycker du är kvalitet i film?  
Är det viktigt att köpa in alternativ film? 
Vilken är den främsta inköpskällan av film?  
Tycker du att film på biblioteken är en viktig service att ge användarna? 
 

Tema 3: Användarna 
Har användarna möjlighet att lämna inköpsförslag? 
Får ni många inköpsförslag på film? 
Har ni märkt någon särskild användargrupp som lånar film? 
Är det någon användargrupp som ni prioriterar?  
Har ni märkt någon förändring i genreutlåning de senaste 10 åren? 
Har ni märkt någon förändring i utlåningsgrupperna?  
Har ni upplevt någon skillnad i behov av inköp under senare år? 
 

Tema 4: Framtiden 
Vilken är din framtidssyn för film inom biblioteket? 
Hur planerar ni att utöka ert filmutbud? 
Kommer användarnas roll i inköpen förändras tror du? 
Tror ni filmen kommer att få en starkare roll på biblioteket? 
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