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Förord 

Jag vill passa på att tacka alla mina informanter som delat med sig av sina 
tankar och erfarenheter. Era bidrag har varit värdefulla inte enbart för studien, 
utan även för mig personligen inför mitt framtida yrkesliv. Jag vill även fram-
föra ett stort tack till min handledare som har stöttat mig under arbetets gång. 
 
 
Salomon Hellman  
Uppsala, september 2006 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Filmen har relativt sett en kort historia på de svenska folkbiblioteken. Många 
mindre bibliotek tillhandahåller ännu idag inte någon film alls, och ett stort 
bibliotek som Växjö stadsbibliotek började låna ut film så sent som 2003.1 Men 
utvecklingen har ändå gått fort. På några år under 1980- och 90-talen gick 
filmen från att vara något biblioteksvärlden såg på med skepsis till att bli ett 
respekterat medium, som höjer bibliotekets status och lockar dit nya låntagar-
grupper.2 I min mening är det lika självklart att det ska finnas film på bibliote-
ken som att det finns böcker där, om inte annat så i kulturpolitiskt syfte. För 
många människor, speciellt på mindre orter, är folkbibliotekets filmer (om 
biblioteket nu har några) den enda möjligheten att komma i kontakt med annan 
film än den som visas i TV. 

Det är dock inte frågan om filmens närvaro eller icke närvaro på bibliote-
ken jag vill behandla här. Min tro och förhoppning är att filmen kommer få en 
alltmer framskjuten position på våra folkbibliotek med tiden. Men med utveck-
ling följer oftast problem. Jag har vid besök på ett antal folkbibliotek i olika 
städer noterat att de som tillhandahåller film samtliga har ett väldigt likartat 
urval. Detta har varit lätt att upptäcka då antalet filmtitlar än så länge vanligtvis 
är starkt begränsat. På kort tid tycks en filmkanonbildning gjort sig synlig på 
biblioteken, dvs. att vissa filmer har fått en framskjuten ställning på bekostnad 
av andra ”likvärdiga” filmer. Det bör påpekas att jag då inte syftar på att fokus 
ligger vid så kallad kvalitetsfilm framför mer kommersiell film, utan på att 
vissa specifika titlar (inom ”kvalitetsfilmsfältet”) tycks vara viktigare och mer 
självklara att tillhandahålla än andra.  

                                                 
1 Sundell, Christel & Sundell, Weine, 2004, Film på svenska folkbibliotek? En diskursiv analys av 
statliga offentliga utredningar som behandlar folkbibliotekens verksamhetsmål och mediepolitik,  sid. 3. 
2 Källgren, Bengt, 1997, ”Vart är videon på väg?”, sid. 122. 
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Detta har fått mig intresserad av hur urvalsprinciperna för film egentligen 
ser ut på biblioteken. Vilka urvalskriterier finns och på vad grundar sig dessa? 
Varifrån köps filmerna in, hur ser utbudet ut för biblioteken? En magisterupp-
sats vid Bibliotekshögskolan i Borås ger indikationer på att biblioteken i regel 
väljer att köpa sin film från Bibliotekstjänst, dels för att de har det största 
utbudet, dels för att det är enkelt att handla av dem.3 Jag vill bl.a. ta reda på om 
detta stämmer och hur det i så fall påverkar filmutbudet på biblioteken. Vad 
blir konsekvenserna av att de flesta bibliotek väljer att köpa in sina filmer från 
en och samma distributör? Frågor som dessa tycker jag är viktiga att ställa, och 
särskilt intressanta för mig som blivande bibliotekarie med ett djupgående 
filmintresse. Med min studie vill jag synliggöra de bakomliggande orsakerna 
till att biblioteken har ett visst filmutbud, och uppmärksamma de eventuella 
aspekter som problematiserar filmens närvaro på biblioteken. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad filmkanonbildningen på folk-
biblioteken har för källor, dvs. vad det är som styr utbudet av spelfilm på folk-
biblioteken. De centrala frågeställningarna är: 

 
• Vilka urvalskriterier har biblioteken för spelfilm, och vad grundar sig 

dessa kriterier på? 
• Finns det andra faktorer än urvalskriterierna som påverkar filmutbudet 

på biblioteken? 
 
För att kunna svara på dessa har jag formulerat delfrågor som hänger samman 
med de centrala frågeställningarna: 
 

• Vad har bibliotekarierna för syn på kvalitet, och hur påverkar det urva-
let? 

• Vilka filmdistributörer använder sig biblioteken av, och hur påverkas 
filmutbudet av det? 

                                                 
3 Andersson, Maria & Nilsson, Emma, 2003, Att ha och inte ha - En studie kring bibliotekariers värde-
ringar och urvalskriterier för spelfilm på bibliotek, sid. 36 

 4



 

1.3 Avgränsningar 
Folkbibliotek tillhandahåller ofta flera olika typer av film, såsom spelfilmer, 
dokumentärer, musikvideos, och Utbildningsradions filmer. Min undersökning 
kommer huvudsakligen att kretsa kring spelfilm då denna i regel utgör den 
större delen av bibliotekens filmbestånd. Orden ’film’ och ’spelfilm’ kommer 
att användas synonymt i uppsatsen, när jag enbart skriver film är det således 
just spelfilm jag syftar på. Vidare har jag inte för avsikt att jämföra bibliote-
kens filmbestånd ifråga om vilka specifika titlar biblioteken har eller inte har. 
Vilka filmer som är upptagna i vad jag kallar bibliotekens filmkanon kommer 
därmed inte att räknas upp. Fokus kommer istället att ligga på de bakomlig-
gande orsakerna till att vissa typer av filmer hamnar på biblioteken och andra 
inte. 

1.4 Disposition 
Härnäst efter denna inledning följer en forskningsöversikt där jag översiktligt 
presenterar de tidigare studier jag funnit om ämnet film på bibliotek. Vissa av 
dem kommer längre fram att utgöra referenspunkter i analysen av och diskus-
sionen kring mitt eget material. 

De teorier jag valt och min egen förförståelse av det valda ämnet presente-
ras i kapitel tre. Kapitlets första del innehåller en beskrivning av begreppet 
kanon och fenomenet kanonbildning, följt av en sammanfattning av Janet 
Staigers artikel om just filmkanonbildning, vilken kan fungera som en fond till 
mitt problemområde. I den andra delen finns en genomgång av folkbibliote-
kens roll och vilken typ av material som bör finnas där, detta utifrån Anna-
Lena Höglunds och Christer Klingbergs bok Strategisk medieplanering för 
folkbibliotek. Den andra delen rymmer också en presentation av en av de två 
mest teoretiska utgångspunkterna, nämligen David A. Garvins fem kvalitetsde-
finitioner. Den andra finns i kapitlets tredje del och består av Pierre Bourdieus 
nyckelbegrepp kapital, habitus och fält. 

I kapitel fyra beskriver jag min valda metod och förklarar tillvägagångssät-
tet för den empiriska materialinsamlingen. I kapitlet finns också en presenta-
tion av de bibliotek som min undersökning kretsar kring, samt en kort historik 
kring deras filmverksamheter. 

Redovisningen av min undersökning presenteras i kapitel fem. Upplägget 
här är att presentation och analys av intervjumaterialet varvas, och återknyt-
ning till de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen sker 
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kontinuerligt. Kapitlet är indelat i tre huvuddelar, baserade på de huvudteman 
som mitt empiriska material uppvisat. 

I den avslutande diskussionen i kapitel sex presenteras mer översiktligt vad 
jag kommit fram till vad gäller mina frågeställningar. Uppsatsen avslutas med 
en sammanfattning och en käll- och litteraturförteckning. 
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2 Forskningsöversikt 

Örjan Lissvik har i sitt specialarbete Video på bibliotek? (1982) vid Biblio-
tekshögskolan i Borås undersökt hur debatten om videofilmens eventuella intåg 
på biblioteken avspeglades i de tre tidskrifterna Biblioteksbladet, Bibliofack 
och Bibliotek i Samhälle mellan 1970 och 1981. Dessutom har han med hjälp 
av en enkät skickad till 74 stycken folkbibliotek, länsbibliotek och lånecentra-
ler undersökt vilka inställningar och attityder som fanns gällande videofrågan.4

Enkäten visar att drygt 50 procent av de svarande var positiva till filmutlå-
ning på bibliotek. Bland dem som var negativa var huvudorsakerna att de ansåg 
att de ekonomiska och personella resurserna för att kunna starta en filmverk-
samhet saknades liksom en tydlig målformulering. En rädsla för att filmverk-
samheten skulle ta pengar som annars skulle ha gått till bokinköp fanns också. 
På frågan om ställningstagandet skulle vara annorlunda om de ekonomiska 
resurserna fanns svarar endast 39 procent ja, vilket får Lissvik att fråga sig om 
det möjligtvis är ideologi eller övertygelse som i första hand ligger bakom 
ställningstagandet. En skepsis inför eventuella avgifter för filmutlån är också 
något som enkäten synliggör, och en av de svarande menar att avgifter för 
filmutlån skulle vara det första steget mot en total avgiftsbeläggning på biblio-
teken.5

Vad gäller debatten i tidskrifterna finner Lissvik att den varit nästintill obe-
fintlig. Ett fåtal artiklar i ämnet har skrivits men har då främst behandlat sär-
skilda händelser såsom försöksverksamheter. Han tolkar den klena debatten 
som att videofrågan inte intresserat biblioteksfolk nämnvärt, varken på ett 
positivt eller negativt sätt.6

Hur debatten sett ut efter Lissviks studie är något som Per Perstrand vid 
Umeå Universitet ämnat undersöka i sitt examensarbete Spelfilm på bibliotek? 
Om diskussionen kring video på bibliotek, och om folkbiblioteken som kanal 
för kvalitetsfilm (1996). Med avstamp i Lissviks studie har Perstrand undersökt 
                                                 
4 Lissvik, Örjan, 1982, Video på bibliotek?, sid. 1. 
5 Lissvik, 1982, sid. 19-25. 
6 Lissvik, 1982, sid. 15. 
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hur den fortsatta debatten om film på folkbibliotek sett ut, främst i tidskrifterna 
Biblioteksbladet och DIK-forum. Slutsatsen är att debatten även fortsättnings-
vis varit ganska sparsam. Den osäkerhet över videomediets framtida betydelse 
som präglade 70-talets klena debatt avlöses under 80-talet av den samhälleliga 
oron för det skadliga ”videovåldet”, som massmedierna satt fokus på med 
anledning av de våldskildringar som fanns på videomarknaden. Debatten i 
bibliotekspress är under denna tid märkligt nog lika tyst som förut. Oron över 
videomediets potentiella skadlighet avtar dock mot 80-talets slut, och 1989 
erbjuder Bibliotekstjänst ett första långfilmspaket till biblioteken. I början av 
90-talet handlar den förekommande debatten i bibliotekspressen om att biblio-
teken i första hand borde tillhandahålla smalare filmer, då det kommersiella 
videoutbudet redan är brett hos videohandlarna. Bibliotekstjänst kritiseras 
också för att ha ett undermåligt utbud där kvalitetsribban ligger alltför lågt.7  

Patrik Jonasson har skrivit magisteruppsatsen Video på bibliotek – En 
granskning av spelfilmsverksamheten på svenska folkbibliotek (1996). I sam-
verkan med Statens Kulturråd har syftet varit att genom en enkätundersökning 
granska den verksamhet med spelfilmer som svenska folkbibliotek bedrivit 
sedan 1989. Enkäten skickades ut till huvudbiblioteken i Sveriges samtliga 
kommuner. Totalt svarade 150 bibliotek varav 130 hade spelfilm. Studien visar 
att majoriteten av biblioteken (73 procent) startade med sina filmverksamheter 
i första hand för att locka nya besökare till biblioteket.8 Majoriteten bibliotek 
tar också betalt för filmerna, med huvudanledningen att den ordinarie medie-
budgeten inte klarar att täcka kostnaden för filmverksamheten. Jonassons 
analys visar dock att avgifter på film påverkar utlåningen negativt; de bibliotek 
som tar 20 kr i avgift har en genomsnittlig utlåning som bara är hälften så stor 
som hos de bibliotek som inte tar ut någon avgift.9 Jonasson menar att avgif-
terna också spelar en betydande roll i en ond cirkel där den smalare filmen är 
den stora förloraren: 

Den nuvarande Upphovslagen innebär dyra spelfilmer. Dyra spelfilmer innebär i sin tur 
att merparten biblioteken tvingas bryta mot gratisprincipen och hyra ut, istället för att låna 
ut film avgiftsfritt. För att biblioteken som hyr ut film ska kunna täcka inköpskostnaderna 
är det nödvändigt att filmen attraherar låntagarna – ty en outhyrd film ger inga pengar. 
Förloraren blir den icke kommersiella filmen, film som inte finns att få tag på hos den 

                                                 
7 Perstrand, Per, 1996, Spelfilm på bibliotek? Om diskussionen kring video på bibliotek, och om folkbibli-
oteken som kanal för kvalitetsfilm, sid. 16f. 
8 Jonasson, Patrik, 1996, Video på bibliotek: En granskning av spelfilmsverksamheten på svenska folkbib-
liotek, sid. 30. 
9 Jonasson, 1996, sid. 32f, 57ff. 
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kommersiella videohandlaren – att satsa pengar på denna typen av film är därför ett risk-
företag, som mycket väl kan leda till att verksamheten på många bibliotek måste läggas 
ner.10

 
För att filmen ska ha en framtid på biblioteken borde de, menar Jonasson, 
profilera sig mer genom att tillhandahålla film som inte går att få tag på hos de 
kommersiella videouthyrarna, film som inte får någon massmedial uppmärk-
samhet och som inte når glesbygdens biografer. Han skriver också att oddsen 
är små för att filmverksamheterna på bibliotek överhuvudtaget kommer att 
överleva då nya innovationer tar över efter videon.11 Detta är en farhåga som 
man med facit i hand kan avfärda då filmer på DVD nu tar och har tagit över 
efter VHS-filmerna på biblioteken. 

Maria Andersson och Emma Nilsson har skrivit magisteruppsatsen Att ha 
och inte ha – En studie kring bibliotekariers värderingar och urvalskriterier 
för spelfilm på bibliotek (2003). Syftet har varit att undersöka vilka kvalitets-
kriterier det finns för spelfilm och hur bibliotekariers värderingar påverkar 
urvalet, samt vilken roll användarna spelar i urvalsprocessen. Intervjuer har 
genomförts med åtta bibliotekarier på sju bibliotek av varierande storlek. Som 
teoretisk utgångspunkt har de valt Antonio Gramscis teorier om hegemoni, 
detta för att hantera frågan om det inflytande bibliotekarierna har över använ-
darna möjligen fungerar som en kulturell hegemoni representerad av bibliote-
ket som institution. Även Herbert Gans teorier om smakkulturer och smakpu-
bliker fungerar som teoretisk grund, liksom Åke Dauns teori om gruppens 
betydelse för individens värderingar.12

Undersökningen visar att det är ovanligt att biblioteken har en nedtecknad 
målsättning för sin filmverksamhet och att en muntlig praxis kollegor emellan 
styr vad som ska köpas in. Kvalitet är ett ledord när det gäller urvalet, men då 
begreppets betydelse varierar från person till person och det inte finns någon 
skriven kvalitetspolicy tenderar valen ofta att bli godtyckliga.13 Författarna ser 
flera tecken på att bibliotekarierna utgör en kulturell hegemoni men frågar sig 
samtidigt om biblioteket möjligen är en del av en större maktapparat och enbart 
reproducerar de normer som sätts högre upp. Författarna finner också att an-
vändarna anpassar sig genom att ge inköpsförslag på sådana filmer som går i 

                                                 
10 Jonasson, 1996, sid. 63f. 
11 Jonasson, 1996, sid. 62ff. 
12 Andersson & Nilsson, 2003, sid. 10. 
13 Andersson & Nilsson, 2003, sid. 52f, 81f. 
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linje med bibliotekariernas smakkultur, vilket ses som ett exempel på den 
hegemoniska påverkan.14

Ytterligare en magisteruppsats som behandlar ämnet film på bibliotek är 
Film på svenska folkbibliotek – En diskursiv analys av statliga offentliga ut-
redningar som behandlar folkbibliotekens verksamhetsmål och mediepolitik 
(2004) skriven av Christel Sundell och Weine Sundell. Författarna har här 
granskat samtliga statliga utredningar från 1949 fram till 2004 som rör film på 
folkbibliotek, detta för att kartlägga vilka invanda uppfattningar och diskurser 
som återfinns där, samt vilka faktorer som kan ha en påverkande roll när det 
gäller filmens ställning på folkbibliotek. I sin diskussion om detta har de foku-
serat på en jämförelse mellan filmen och boken, då den sistnämnda är det mest 
representerade mediet på folkbibliotek.15

En jämförelse mellan boken och filmen gällande inköp visar att om biblio-
tekens mål var att ha proportionellt lika mycket av det som publicerades av 
film och litteratur skulle man köpa in en film för var tredje bok, istället för en 
film på var 66:e bok som man gör idag.16 Författarna visar alltså att filmens 
svaga ställning gentemot boken på folkbiblioteken inte kan förklaras av den 
mängd filmer som har premiär på den svenska marknaden, inte heller kan den 
motiveras av folkbibliotekens utlåningsstatistik för film. Istället menar de att 
det finns en allmän rädsla mot nya medier och att dessa ofta beskrivs som hot 
mot boken, trots att det inte finns någon statistik som stödjer påståendet att 
exempelvis film skulle tränga undan och stjäla tid från bokläsandet. Författarna 
finner att de utredningar som politikerna använder som underlag vid sina beslut 
innehåller diskursiva formuleringar som stänger ute alternativa idéer om vad 
verksamheten på folkbiblioteken betyder och ska gå ut på.17

                                                 
14 Andersson & Nilsson, 2003, sid. 84f. 
15 Sundell & Sundell, 2004, sid. 5ff. 
16 Sundell & Sundell, 2004, sid. 42. Observera att jämförelsen är hämtad ur den nämnda uppsatsen, varför 
förhållandet kan vara något annorlunda idag. 
17 Sundell & Sundell, 2004, sid. 86. 

 10



 

3 Teoretiska utgångspunkter  

3.1 Kanon och kanonbildning 
Begreppet kanon kan ha flera betydelser, beroende på inom vilken disciplin 
man befinner sig. Inom litteraturvetenskapen avser kanon traditionellt de verk 
som av en eller annan anledning anses föredömliga och exemplariska; verk att 
hålla som rättesnöre vid litterärt skapande. En mer modern betydelse är, något 
mer konkret, det urval av litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är 
föremål för forskning, hålls aktuellt genom nyutgåvor osv.18 Kanonbildning 
syftar således på den process inom vilken dessa urval görs, då verk av en eller 
annan anledning tas upp i – och bildar – kanon. 

Filmvetenskapen har lånat mycket av sin terminologi från litteraturveten-
skapen, begreppet kanon är ett i raden av exempel. Den svenska filmforskaren 
Erik Hedling väljer dock att omnämna kanoniserad film som, kort och gott, 
’klassiker’. Han avser då filmer som av olika skäl väckt kritisk och/eller publik 
uppmärksamhet, och talar om konstnärlig klassikerstatus (t.ex. Alf Sjöbergs 
Hets, 1944) såväl som populär klassikerstatus (t.ex. Lasse Åbergs Sällskapsre-
san, 1980).19

Janet Staiger är en amerikansk filmforskare som intresserat sig för filmka-
nonbildning och de problem som är förknippade med fenomenet. I sin text 
”Om filmkanonbildningens praxis” har hon undersökt de ideologiska meka-
nismer som styr vilka filmer som tas upp i kanon, och hur filmhistorien påver-
kats och ständigt påverkas av denna kanonbildning.  

Staiger menar att filmkanonbildningens historia är lika gammal som själva 
filmmediet, och att diskussioner kring den förekommit ända sedan filmens 
födelse kring förra sekelskiftet. De allra första diskussionerna kom att handla 
om huruvida filmen skulle betraktas som en konstart, likt litteratur eller måleri. 
Dess företrädare menade också att vissa speciella filmer borde inkluderas i den 
                                                 
18 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se (2006-04-10). 
19 Hedling, Erik, 1998, ”Svensk filmhistoriografi: om kanonbildning och tolkningsstrategier”, sid. 7. 
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särskilda grupp av konstnärliga objekt som den kulturella eliten upplevde som 
estetiskt sköna.20

Filmkanonbildningen idag har fler källor, menar Staiger. Inom den akade-
miska likväl som den journalistiska filmkritiken väljs vissa filmer ut att disku-
teras och analyseras ingående, samtidigt som andra filmer ignoreras eller helt 
glöms bort. I filmhistoriska verk framhålls vissa filmer framför andra för att de 
på något sätt varit särpräglade; de har haft en allmän estetisk betydelse 
och/eller stort inflytande på andra filmer. Detta är inget märkligt i sig. Att 
uppmärksamma eller ständigt räkna upp alla filmer som gjorts skulle vara 
omöjligt, och kanske även ointressant. Ett urval är nödvändigt och mer lätthan-
terligt. Det är hur urvalen går till som är intressant, då det är dessa som bidrar 
till kanonbildningen. Staiger menar att kanonbildning av denna typ alltid är 
förbundet med en politisk åsiktssfär.21 Hur urvalet ser ut avgörs alltså starkt av 
den väljande individen och den politiska åsiktssfär denna befinner sig inom. 

Staiger tar som exempel upp hur en filmteoretisk författare ofta antar att 
läsaren är bekant med ett antal filmverk för att slippa återberätta dem när hon 
eller han vill exemplifiera något. Istället kan man snabbt poängtera en viss 
egenskap eller ett visst fenomen genom att enkelt hänvisa till en film som 
läsaren kan tänkas känna till. Problemet är att ett alltför flitigt refererande till 
dessa ”exempelfilmer” kan leda till den felaktiga tron att dessa är de enda eller 
de bästa att illustrera det aktuella fenomenet, när det i själva verket är en en-
skild individ som funnit just dessa verk viktiga eller exemplariska. Förmodli-
gen finns det andra – mindre kända eller tidigare – verk som illustrerar feno-
menet minst lika bra.22  

Jag menar att även biblioteken bidrar till den allmänna kanonbildningen på 
ett liknande sätt, genom att tillhandahålla ett visst urval filmtitlar. På många 
bibliotek tycks man också ha en tanke om att tillhandahålla den nämnda typen 
av institutionaliserade exempelfilmer som ofta förekommer i filmvetenskaplig 
eller filmhistorisk litteratur; filmer som illustrerar en viss filmepok, regissör, 
stil, eller exempel på film från ett visst land eller ur en viss genre. För nypro-
ducerad film verkar bra omdömen och stor uppmärksamhet i media vara vikti-
ga kriterier för inköp. Många skulle säkert säga att folkbibliotekens roll inte är 
att vara någon historieskrivare, att de inte i första hand har till uppgift att till-
handahålla ”historiska” verk. Jag menar dock att biblioteken trots det, medvetet 

                                                 
20 Staiger, Janet, 1995, ”Om filmkanonbildningens praxis”,  sid. 203 f. 
21 Staiger, 1995, sid. 202. 
22 Staiger, 1995, sid. 210. 
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eller omedvetet, bidrar till den allmänna historieskrivningen genom att erbjuda 
ett visst urval titlar för besökarna. De titlar som biblioteket tillhandahåller 
kommer av besökarna oundvikligen att uppfattas som viktigare och mer centra-
la än andra i någon mån, som en form av kanon. Det är denna kanons upp-
komst som är central för min studie. 

3.2 Urval och kvalitet 
I boken Strategisk medieplanering för folkbibliotek presenterar författarna 
Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg en urvalsfilosofi bestående av 
riktlinjer för vilken typ av litteratur som ett folkbibliotek ska tillhandahålla. 
Det bör påpekas att Höglunds och Klingbergs text i första hand handlar om just 
litteratur, men mycket av deras resonemang kan – och bör enligt min mening – 
även ses som giltigt för film. 

De skriver att folkbibliotekens urvalsprinciper ska bygga på idén om alla 
medborgares tillgång till bildning och utbildning och att vad de kallar ”den 
viktiga samhällslitteraturen” skall stå i centrum. Denna består av skönlitteratur 
och annan humanistisk litteratur; den som debatteras på dagstidningarnas 
kultursidor, men också den som inte får så stor uppmärksamhet i medierna. 
Biblioteken ska i första hand erbjuda litteratur som kan vara svår att få tag på 
för den vanlige medborgaren, och inte den så kallade ”massmarknadslitteratu-
ren”, då denna ändå är lättåtkomlig och vanligen inte svarar mot idén om bild-
ning och utbildning. Detta betyder inte att all form av ”underhållningslittera-
tur” måste väljas bort, det viktiga är att varje bibliotek diskuterar igenom vad 
som är kärnan i deras verksamhet.23

Vidare skriver författarna att urval alltid är ofrånkomligt, även om man föl-
jer de ovanstående principerna. Biblioteken kan omöjligen köpa in all viktig 
samhällslitteratur som ges ut. Det viktiga är dock inte vilka titlar som väljs bort 
utan vilka man faktiskt väljer att köpa. Det är därför viktigt att vid varje in-
köpstillfälle fundera över om ett visst verk verkligen behövs på det aktuella 
biblioteket, och varför.24 Ett folkbibliotek har ju många aspekter att ta hänsyn 
till vid urvalet för att alla samhällsgrupper ska kunna ta del av bibliotekets 
material. Exempelvis ska biblioteket ge invandrargrupper tillgång till litteratur 
på sina modersmål, något som tas upp i bibliotekslagen där man i den åttonde 

                                                 
23 Höglund, Anna-Lena & Klingberg, Christer, 2001, Strategisk medieplanering för folkbibliotek, sid. 
36f. 
24 Höglund & Klingberg, 2001, sid. 16, 38. 
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paragrafen kan läsa att folkbiblioteken ”skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbju-
da litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa 
gruppers behov.”25

För att behandla frågan om kvalitet och bibliotekariernas syn på kvalitativ 
film utgår jag från de fem kvalitetsdefinitioner som David A. Garvin presente-
rar i sin bok Managing Quality, och som Carl Gustaf Johannsen för in i ett 
biblioteksperspektiv i sin text ”Kvalitetsledelse og materialevalg”. De fem 
kvalitetsdefinitionerna är följande: 
 

1. Transcendent 
2. Produktorienterad 
3. Användarorienterad 
4. Standardorienterad 
5. Ekonomiorienterad26 

 
De fem definitionerna kan i sin tur delas in i två grupper, där en åtskillnad görs 
mellan kvalitet uppfattad som ett absolut begrepp (definition 1-2) och kvalitet 
uppfattad som ett relativt begrepp (3-5). De absoluta kvalitetsdefinitionerna 
kännetecknas av att kvaliteten uppfattas som en inneboende egenskap hos det 
som skall värderas medan kvaliteten hos de relativa istället syftar på en relation 
mellan objektets egenskaper och något annat, exempelvis behov, förväntningar 
eller normer.27 Ekonomiska resurser kan också vara aspekter i en sådan rela-
tion, vilket jag kommer till längre fram. 

Transcendent kvalitet identifieras genom intuition, känsla och förnimmel-
se.  Det går därför inte att på förhand ställa upp kriterier för god kvalitet, då 
man identifierar kvaliteten först då man kommer i kontakt med den. Denna 
värdering bygger på en helhetsupplevelse och kan inte delas upp i isolerade 
kvalitetsparametrar. Detta värderingssätt utvecklas dock normalt till ett mer 
analytiskt förhållningssätt ju mer erfarenhet en person får av kvalitetsvärde-
ring. Olika kvalitetsparametrar såsom form, innehåll och aktualitet kan då bli 
användbara vid värderingen.28 Verk med hög transcendent kvalitet känneteck-
                                                 
25 Bibliotekslagen, http://www.kb.se/Notiser/Bibliotekslagen.htm (2006-04-10). 
Höglund & Klingberg, 2001, sid. 37. 
26 Johannsen, Carl Gustaf, 1996, ”Kvalitetsledelse og materielevalg”, sid. 332. Garvin kallar ursprungli-
gen definitionerna för Transcendent, Product-based, User-based, Manufacturing-based, samt Value-
based. Se Garvin, David A., Managing Quality. The Strategic and Competitive Edge, 1988, sid. 40f. 
27 Johannsen, 1996, sid. 332f. 
28 Johannsen, 1996, sid. 333ff. 
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nas av att de är bestående; de är tidlösa och står emot förändringar i mode och 
smak.29 Nackdelar med den transcendenta kvalitetssynen är att då den bygger 
på intuition och förnimmelse blir starkt personlig, och därmed också oförut-
sägbar. Det kan vara svårt att komma överens om vad som verkligen är god 
kvalitet. För kvalitetssäkring är den därför problematisk, menar Johannsen.30

Mer konkret och lättare att bestämma är produktorienterad kvalitet. Här 
utgår man från objektiva mått av operationellt definierade variabler, vilket 
medför att olika kvalitetsbedömare oberoende av varandra alltid bör få fram 
någorlunda lika resultat för ett och samma objekt.31 Dock är produktorienterad 
kvalitet inte fullkomlig som ensam måttstock när det gäller värdering av film, 
då den fokuserar på fysisk kvalitet såsom filmens lagringsformat och bildupp-
lösning snarare än filmverkets konstnärliga kvalitet.32

Användarorienterad kvalitetsbedömning handlar om att se på produkten 
utifrån ett användarperspektiv och ta reda på hur pass väl den motsvarar an-
vändarnas behov, förväntningar och önskemål. Detta kan även innefatta inten-
tioner om att överraska användarna, att kunna erbjuda det som användarna 
själva inte vet att de vill ha. Johannsen skriver att den användarorienterade 
kvalitetsbedömningen ofta framkallat en viss skepsis i biblioteksdebatten, där 
den beskyllts för att leda till ett kulturellt förfall och underminering av kultur-
politiska målsättningar.33  

Vid standardorienterade kvalitetsbedömning finns det väldefinierade stan-
darder att gå efter och varje verk ska värderas på sina egna premisser, för att 
uppnå en form av konformitet. En klar koppling finns dessutom ofta mellan 
kvalitet och ekonomiska kalkyler. Denna kvalitetssyn får enligt Johannsen ofta 
en konserverande effekt.34 I bibliotekssammanhang skulle detta kunna illustre-
ras av att biblioteket köper in ny film med huvudkriteriet att de nya filmerna 
ska motsvara de som redan finns i beståndet, då man funnit att dessa av en eller 
annan anledning (exempelvis höga utlåningssiffror) har god kvalitet. Detta 
förhållningssätt medför att man kanske missar andra eller nyare typer av filmer 
av den anledningen att de inte lever upp till den standard som skapats. 

Ekonomiorienterad kvalitet handlar om relationen mellan produktens egen-
skaper och dess kostnad. Vid kvalitetsbedömning tas hänsyn till huruvida 

                                                 
29 Garvin, 1988, sid. 41. 
30 Johannsen, 1996, sid. 333ff. 
31 Johannsen, 1996, sid. 336ff. 
32 Andersson & Nilsson, 2003, sid. 29. 
33 Johannsen, 1996, sid. 338ff. 
34 Johannsen, 1996, sid. 343f. 
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produktens pris vägs upp av dess eventuella fördelar; du frågar dig själv om det 
är värt att köpa produkten. Du kan vara övertygad om produktens förträfflig-
het, men osäker på förträfflighetens pris. Ett bibliotek kanske inte väljer att 
köpa in en överdrivet dyr bok om den inte förväntas bli använd i någon större 
utsträckning. Bokens förtjänster överskuggas då av priset, och är därmed enligt 
detta synsätt inte någon kvalitetsprodukt.35

3.3 Kapital, habitus och fält 
Som en övergripande teori har jag valt att använda mig av några av den franske 
sociologen Pierre Bourdieus teorier om kultur- och samhällslivet. Dessa berör 
bland annat hur värderingar av kultur uppkommer och befästs i samhället, 
varför de känns relevanta för mig i min studie kring värdering och urval av 
film på folkbibliotek. Särskilt är jag intresserad av Bourdieus tre nyckelbe-
grepp; kapital, habitus och fält. Som komplement till och för vidare förståelse 
av Bourdieus resonemang kring dessa, har jag förutom hans egna verk även 
använt mig av texter författade av Donald Broady, som av många anses vara 
Sveriges främsta Bourdieu-uttolkare. 

Kapital 
Kapital, som är det mest grundläggande begreppet i Bourdieus sociologi, skulle 
kunna översättas med tillgångar, värden eller resurser. Bourdieu har beskrivit 
flera olika sorters kapital, däribland symboliskt kapital, ekonomiskt kapital och 
socialt kapital, men det är det förstnämnda som intresserat Bourdieu mest. 
Symboliskt kapital är det som av sociala grupper identifieras som värdefullt 
och därmed erkännes, dvs. åtnjuter tilltro, aktning och anseende.36 Man kan se 
det som en relation mellan å ena sidan en individ, en institution eller ett konst-
verk som besitter vissa egenskaper, och å andra sidan perceptionen hos de 
människor som uppfattar dessa egenskaper. Ett konstverk representerar således 
symboliskt kapital enbart om det finns grupper av människor som tillerkänner 
det konstnärligt värde.37

Utgångspunkten i mitt användande av Bourdieus termer är antagandet att 
även filmer – som konstverk betraktade – kan vara bärare av symboliskt kapi-
tal. Filmer recenseras i massmedierna och får mer eller mindre bra kritik, och 
                                                 
35 Garvin, 1988, sid. 45. 
36 Broady, Donald, 1991, Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin, sid. 169. 
37 Broady, 1991, sid. 296. 
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man talar ofta om populärfilm kontra kvalitetsfilm. Dessa distinktioner vittnar 
om och syftar på faktumet att olika filmkonstverk anses ha olika värden, olika 
mängd av symboliskt kapital. Det är vilken typ av film som erkännes och till-
skrivs detta värde som är en av huvudfrågorna i min uppsats. 

Kulturellt kapital kan ses som en bred underavdelning till symboliskt kapi-
tal. Skillnaden mellan kulturellt kapital och symboliskt kapital är något flytan-
de men generellt handlar det om kapital på olika nivåer. Medan symboliskt 
kapital kan finnas överallt – inom en viss umgängeskrets eller på en viss ar-
betsplats – syftar kulturellt kapital på den art av symboliskt kapital som är 
dominerande i samhället som helhet. Symboliska tillgångar utgör kulturellt 
kapital då majoriteten grupper i samhället – särskilt de inom den dominerande 
klassen – betraktar dem som mer värda än andra arter av symboliskt kapital. 
Vad gäller bibliotek kan de ses som en av förutsättningarna för det kulturella 
kapitalet, då denna kapitalform uppstått i och med att det symboliska kapitalet 
har börjat kunna lagras och organiseras på ett effektivt sätt. De nationella 
institutionernas framväxt, däribland folkbibliotekets, har därför varit betydan-
de. Bibliotekets nära relation med det kulturella kapitalet gör också att biblio-
teket som institution besitter ett symboliskt – eller om man så vill kulturellt – 
kapital.38  

Sammantaget bör Bourdieus nyckelbegrepp ses som forskningsredskap, 
som får sin fulla mening först då de används som sökarljus i undersökningar. 
Begreppet symboliskt kapital kan således användas för att ringa in det som 
erkännes, och kulturellt kapital kan fungera som ett redskap i utforskandet av 
dominansförhållanden i samhället, dvs. vilken form av symboliskt kapital som 
dominerar.39  

Habitus 
Med begreppet habitus avses de system av dispositioner som bestämmer hur 
människor handlar, tänker och orienterar sig i den sociala världen. Dessa struk-
turer är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen och sätt att tänka 
och röra sig som blivit lagrade i människors kroppar och sinnen. Habitusteorin 
syftar till att i viss mån förklara relationerna mellan sociala förhållanden och 
individers beteenden. Habitus handlar alltså om det bagage människor bär med 
sig i form av tidigare erfarenheter och upplevelser av den sociala världen, som 
tillåter dem att utifrån ett begränsat antal principer generera de sätt att handla, 
                                                 
38 Broady, 1991, sid. 171. 
39 Broady, 1991, sid. 168ff. 
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tänka och värdera som krävs i särskilda sociala sammanhang. Då människors 
habitus styr deras föreställningar och principer bidrar den till att den sociala 
världen de upplevt återskapas. Den sociala världen kan dock förändras då 
överensstämmelsen mellan den och människors habitus brister.40

Begreppen habitus och kapital är nära sammankopplade. Habitus kan näm-
ligen ses som en av kapitalets existensformer – det förkroppsligade tillståndet. 
I detta tillstånd utgörs kapitalet av individens bildning, ”smak”, språkliga 
kompetens samt dennes förmåga att urskilja och värdera konstnärliga verk och 
stilar. Kapitalets andra existensformer eller tillstånd är dels objektiverat till-
stånd (t.ex. målningar, böcker, filmer), dels institutionaliserat tillstånd, i form 
av examina, yrkestitlar och liknande.41 Just hur en individs habitus manifeste-
ras genom dennes smak är något som intresserat Bourdieu speciellt, då han 
menar att smaken är ett sätt för individen att markera sin plats i den sociala 
ordningen: 

konsumenterna försvarar sin sällsynthet genom att försvara sällsyntheten hos de produkter 
de konsumerar eller det sätt på vilket de konsumerar dem. Det mest elementära och enk-
laste sättet består i […] att undvika de varor som är spridda, nedklassade, devalverade.42

 
Ett konstverk, exempelvis en film, kan sägas vara konstnärens/regissörens 
objektiverade smak, eller om man så vill dennes objektiverade kapital. Smaker 
är resultatet mellan konstnärens objektiverade smak och konsumentens smak. 
Att upptäcka ett konstverk i sin smak är att också upptäcka sig själv, och vad 
man vill. Kärleken till ett konstverk handlar därför om mötet mellan en för-
väntning och dess förverkligande.43 Habitus kan alltså definieras som dels en 
genererande princip för produktionen av något och dels som ett system för 
klassificeringen av detta, eller som Bourdieu uttrycker det: 

Dessa båda förmågor – dels förmågan att producera klassificerbara praktiker och produk-
ter, dels smaken, dvs förmågan att särskilja och värdera dessa praktiker och produkter – 
definierar habitus, och det är i relationen dem emellan som den representerade sociala 
världen, dvs rummet av livsstilar, konstitueras.44

 

                                                 
40 Broady, Donald, 1989, Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, sid. 
20ff. 
Broady, 1991, sid. 225. 
41 Broady, 1991, sid. 181, 226. 
42 Bourdieu, Pierre, 1991, Kultur och kritik. Anföranden av Pierre Bourdieu, sid. 187. 
43 Bourdieu, 1991, sid. 178f. 
44 Bourdieu, Pierre, 1994, Kultursociologiska texter, sid. 298. 
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Förkroppsligat kapital är alltså habitus, men det innebär inte att habitus alltid är 
kapital. Alla människor har en habitus men det är marknaden som bestämmer 
vad i människors habitus som kan fungera som kapital. Även om habitus är 
individuella egenskaper kan habitus även tillskrivas grupper, såsom familjer, 
samhällsklasser eller yrkesgrupper.45 Bourdieu talar om existensen av en subtil 
form av rasism hos den dominerande och bildade samhällsklassen, nämligen 
”intelligensens rasism”. Den bildade klassen reproduceras genom överföringen 
av förkroppsligat kapital, och intelligensens rasism är deras sätt att rättfärdiga 
den sociala ordning där de dominerar. Rasismens förtryck består bland annat i 
att den bildade smaken görs allmängiltig, något som är intressant särskilt i ett 
biblioteksperspektiv.46 För att återknyta till Staigers kanondiskussion; de filmer 
som biblioteket väljer kommer av besökarna uppfattas som viktigare och mer 
centrala än andra. 

Fält 
Broady definierar ett fält som ”ett system av relationer mellan positioner besat-
ta av specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem 
gemensamt”.47 Som exempel tar han upp det litterära fältet med agenter och 
institutioner såsom författare, förläggare, litteraturkritiker och litteraturvetare 
liksom förlag, mediernas kulturredaktioner och universitetens litteraturveten-
skapliga institutioner. Dessa strider bl.a. om definitionen på god litteratur och 
litteraturkritik samt auktoriteten att kunna fälla omdömen om litterär kvalitet.48 
På ett liknande sätt tänker jag mig att spelplanen på vad vi kan kalla filmens 
fält ser ut, med agenter som filmregissörer, filmproducenter, filmkritiker osv. 
Med på detta fält finns också folkbiblioteket som institution betraktad, som i 
samhällets namn tilldelats rätten att definiera och tillhandahålla god kultur i 
form av främst böcker men också andra medier, däribland film.  

I sin analys av det litterära fältet i boken Konstens regler skriver Bourdieu 
att möjligheten att besitta de mest vågade positionerna inom fältet (de där den 
mest gränsbrytande litteraturen skrivs eller de mest hårddragna omdömena 
kring litterär kvalitet yppas) är de förunnade som redan från början har ett 
betydande ekonomiskt och symboliskt kapital. Sådana agenter kan hålla fast 
vid den äventyrliga positionen även i avsaknad av kortsiktig ekonomisk vinst, i 

                                                 
45 Broady, 1991, sid. 226f. 
46 Bourdieu, 1991, sid. 285. 
47 Broady, 1991, sid. 266. 
48 Broady, 1991, sid. 166. 

 19



 

väntan på de symboliska vinster som positionen på sikt kan skänka.49 Vinsterna 
handlar om att göra den egna smaken till den dominerande och göra sig aukto-
ritär när det gäller att definiera kulturen och den goda smaken.50 Folkbibliote-
ket besitter i min mening en sådan position där det med sin relativt trygga 
skattefinansiering i ryggen har privilegiet att bedriva en ganska djärv förvärvs-
politik utan risk för ekonomiska bakslag. Biblioteket har överhuvudtaget en 
privilegierad roll på de kulturella fälten, auktoriteten att definiera god kultur 
följer med dess samhälleliga roll och uppdrag. Trots detta måste biblioteket 
kämpa för att behålla sin auktoritet och försvara sin sällsynthet, en kamp som 
främst handlar om valet av vilka produkter biblioteket ska omfamna. Värt att 
påpeka är att jag inte är ute efter att i Bourdieus anda göra en heltäckande 
empirisk analys av filmens fält. Istället vill jag använda hans begrepp och 
koncept för att tydliggöra särskilda fenomen, och för att sätta in mitt ämne i ett 
större sammanhang.  

 

                                                 
49 Bourdieu, Pierre, 2000, Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur, sid. 376. 
50 Miegel, Fredrik & Johansson, Thomas, 2002, Kultursociologi, sid. 276. 

 20



 

4 Metod 

Rolf Ejvegård skiljer i sin bok Vetenskaplig metod på metod och teknik. Med 
metod menar han det vetenskapliga sätt som man använder sig av för att närma 
sig sitt ämne, och hur man planerar att behandla det. Med teknik avses det sätt 
på vilket man i praktiken samlar in det material metoden kräver.51

Av de metoder han presenterar har jag valt att kombinera två av dem, de-
skription och hypotesprövning. Deskription handlar helt enkelt om att man 
beskriver området man intresserat sig för. Metoden används ofta vid frågeställ-
ningar av allmän art, vilket jag anser att mina till viss del är: Vad har bibliote-
ken för urvalskriterier? Vilka andra faktorer påverkar utbudet? Och så vidare.52

Hypotesprövning handlar som namnet antyder helt enkelt om att pröva en 
hypotes, och metoden används oftast för att klargöra orsaker eller bidragande 
orsaker till ett visst fenomen. Forskaren gör kvalificerade gissningar om vissa 
förhållanden baserade på sedan tidigare kända faktauppgifter och/eller egna 
iakttagelser.53 För min del handlar det om en förundran över det likartade 
utbudet av film på de bibliotek jag besökt. Med hjälp av tidigare studier i äm-
net har jag dragit slutsatsen att orsaken till det likriktade utbudet kan bero på 
att biblioteken i regel införskaffar sin film genom en och samma leverantör – 
Bibliotekstjänst. En annan orsak kan vara den kulturella hegemoni som enligt 
tidigare studier råder inom bibliotekariekåren. Jag har här en hypotes jag vill 
pröva, för att sedan kunna bygga upp ett resonemang kring bibliotekens film-
förvärv. 

Båda de ovan nämnda metoderna förutsätter givetvis empiriska studier. Jan 
Trost skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer att den första frågan man ställs 
inför när det gäller själva undersökningen, är om man ska göra en kvalitativ 
eller en kvantitativ sådan. För att välja det mest lämpliga är det enklast att se 
till sitt eget syfte med undersökningen. Om jag har den typ av frågor som 
inleds med hur ofta, hur många eller hur vanligt bör jag välja den kvantitativa 
                                                 
51 Ejvegård, Rolf, 2002, Vetenskaplig metod, sid. 29. 
52 Ejvegård, 2002, sid. 30. 
53 Ejvegård, 2002, sid. 35. 
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varianten, eftersom jag då får utrymme att ange frekvenser och göra generalise-
ringar baserade på statistik. Min undersökning handlar dock inte om den här 
typen av frågeställningar, istället vill jag som Trost uttrycker det förstå och 
hitta mönster, dvs. frågeställningar av det kvalitativa slaget.54 Jag vill förstå hur 
bibliotekarier resonerar kring filmurval, och urskilja handlingsmönster som ger 
ökad förståelse för vad som påverkar filmutbudet. 

Den teknik jag i huvudsak har använt mig av för att samla in det empiriska 
materialet är kvalitativa intervjuer, då jag föreställer mig att det är det bästa 
sättet att få svar på den typen av frågor jag har. Intervjuerna har haft en låg 
grad av standardisering. Standardisering syftar till vilken grad frågorna är 
desamma och intervjusituationen densamma för samtliga intervjuade. Att 
minimera variation på detta sätt kan vara viktigt vid en kvantitativ undersök-
ning.55 Eftersom mitt undersökningsområde inte är så omskrivet hade det emel-
lertid varit omöjligt att standardisera frågorna, eftersom jag i förväg inte fullt 
kände till hur verkligheten såg ut och vilka tänkbara svar jag kunde få. Min 
strategi har istället varit att hålla igång intervjuerna med ett antal förbestämda 
frågor, och sedan formulera nya i takt med att jag själv fått nya kunskaper på 
området. Med standardiserade frågor hade jag med stor sannolikhet misslyck-
ats med att täcka in sådant som jag inte känt till i förväg.  

Av samma anledning har samtliga intervjufrågor varit ostrukturerade, jag 
har inte gett några svarsalternativ eller på annat sätt styrt hur informanterna ska 
svara. Styrningen från min sida har handlat om att jag i förväg bestämt fokus 
med ett antal centrala frågor för samtalet att kretsa kring, och att jag fört tillba-
ka samtalet mot detta fokus när det rört sig alltför långt bort från mitt intresse-
område. Man skulle kunna säga att intervjuerna har varit semistrukturerade; jag 
har inte haft med mig en lång lista med standardiserade frågor till informanter-
na utan låtit samtalet löpa mer fritt inom en av mig bestämd ram. Jag har för-
sökt att låta informanterna i möjligaste mån berätta ”ostört”, dock med följd-
frågor från min sida där jag har velat få informanterna att utveckla sina reso-
nemang. De centrala frågor som intervjuerna har kretsat kring har främst varit 
av beskrivande art, såsom följande: ”Kan du beskriva händelseförloppet då ni 
förvärvar en film?” Genom denna taktik tycker jag mig ha fått fram en hel del 
information jag inte räknat med, som jag kanske inte skulle ha fått om jag styrt 
samtalet mer med riktade frågor. 

                                                 
54 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, sid. 7-17. 
55 Trost, 2005, sid. 19. 
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Materialet jag fått fram genom de olika intervjuerna kommer jag först att 
ställa mot varandra, för att hitta både likheter och skillnader. Har biblioteken 
ungefär samma urvalskriterier, eller skiljer de sig och vad beror i så fall det på? 
Jag kommer sedan att ställa materialet mot de teorier jag presenterat i föregå-
ende kapitel. Genom detta hoppas jag kunna dra slutsatser kring varför filmut-
budet på biblioteken ser ut som det gör. 

4.1 Biblioteken i undersökningen – bakgrund 
Utgångspunkten vid valet av bibliotek och informanter var att jag ville ha 
bibliotek av varierande storlek, men inte mer än ett bibliotek i en och samma 
kommun. Av de fem bibliotek jag var i kontakt med hade fyra stycken möjlig-
het att ställa upp på intervjuer. Nedan följer en presentation av biblioteken i 
studien följt av en kort historik kring deras filmverksamheter. 

Mölndals stadsbibliotek – Huvudbiblioteket 
Mölndal ligger söder om Göteborg och har ca 58 000 invånare. Stadsbibliote-
ket består förutom huvudbiblioteket av tre filialbibliotek samt bokbussen.56 
Huvudbiblioteket är beläget centralt i Folkets Hus tillsammans med bl.a. en 
biograf och teaterscen. Spelfilmerna är placerade precis vid ingången på biblio-
tekets entréplan och är sorterade efter genre (drama, komedi, action, osv.). 
Mina informanter här var Sibyl Larsson och Mona-Lisa Rutgersson som är 
medieansvarig respektive filmansvarig på biblioteket. Intervjun utfördes i ett 
kontorsrum och tog drygt fyrtio minuter att genomföra. Jan Trost skriver att 
intervjuer med flera personer samtidigt bör undvikas. Han menar för det första 
att de språksamma lätt tar över framför de tystlåtna. Om jag som intervjuare 
försöker rätta till detta så blir stämningen lätt spänd. För det andra menar han 
att grupprocessen kan leda till synpunkter och beteenden som ingen av de 
deltagande egentligen står för.57 Man skulle kunna tänka sig att den kultur eller 
jargong som finns bland personalen på biblioteket kan ha färgat mina infor-
manters svar på ett annat sätt än om jag hade intervjuat dem var för sig. I efter-
hand, vid jämförelse med övriga informanters svar, tror jag dock inte att detta 
har skett i någon för mig betydande omfattning. 
 

                                                 
56 Mölndals stad, http://www.molndal.se (2006-03-27). 
57 Trost, 2005, sid. 46f. 
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Mölnlycke bibliotek 
Mölnlycke bibliotek är huvudbiblioteket i Härryda kommun, en av Göteborgs 
kranskommuner. Kommunen har 32 000 invånare och totalt fyra bibliotek. 
Mölnlycke bibliotek ligger precis som Mölndals huvudbibliotek i ett kulturhus 
tillsammans med andra verksamheter. I kulturhuset här finns exempelvis Film-
studion som är en filmklubb som drivs av bl.a. min informant Gun Dreijer, som 
är inköpsansvarig på biblioteket. Biblioteket fungerar också som skolbibliotek 
för Hulebäckgymnasiet som ligger i närheten av kulturhuset.58 Filmerna är 
placerade centralt vid bibliotekets mittgång. Intervjun med Gun Dreijer genom-
fördes dels på hennes kontor och dels under rundvandring i biblioteket, vilket 
jag känner fick intervjun att bli mer avslappnad och mera anta formen av ett 
informellt samtal. Sammanlagt tog intervjun drygt en timme att genomföra. 
 
Göteborgs stadsbibliotek 
Göteborgs stad har 485 000 invånare. Förutom stadsbiblioteket som är centralt 
beläget på Götaplatsen finns 26 stadsdelbibliotek.59  På stadsbiblioteket är 
filmerna placerade nära ingången på entréplanet vid konst- och musikavdel-
ningen. Min informant heter Boel Enbågen och är den som ansvarar för filmin-
köpen. Intervjun genomfördes i ett sammanträdesrum och varade i drygt en 
halvtimme. 
 
Uppsala stadsbibliotek 
Uppsala kommun har 183 000 invånare. Vid sidan om stadsbiblioteket finns ett 
tiotal stadsdelsbibliotek. Filmerna på stadsbiblioteket är i skrivandets stund 
placerade i ett separat rum längst in i biblioteket tillsammans med musikavdel-
ningen. Min informant är Karin Håstad på inköpsavdelningen. Intervjun skedde 
på hennes kontor och tog fyrtio minuter. 

Startandet av filmverksamheterna 
Samtliga bibliotek startade sin spelfilmsverksamhet under 90-talets andra hälft. 
Varför de olika biblioteken ville börja erbjuda film varierar något, men gemen-
samt är att alla såg det som viktigt att bredda utbudet och självklart att erbjuda 
film likväl som böcker. I Mölndal hade många besökare också efterfrågat film. 
I Mölnlycke valde man dock mellan att börja med film eller musik, då det vid 
tillfället ansågs för dyrt med bådadera. Valet föll på filmen då flera av bibliote-
                                                 
58 Härryda kommun, http://www.harryda.se (2006-03-27). 
59 Göteborgs stad, http://www.goteborg.se (2006-03-27). 
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karierna var väldigt filmintresserade, något man såg som viktigt för att kunna 
göra ett bra urval. Vid den här tiden startade dessutom filmklubben Filmstudi-
on sin verksamhet i samma hus, och då en av bibliotekarierna var engagerad i 
denna kändes en satsning på filmen även inom bibliotekets ramar naturlig.60

Tankar om att kunna locka fler besökare och nya besökargrupper fanns 
också med i bibliotekens planering. På Göteborgs stadsbibliotek kan man nu i 
efterhand också se att filmerna tillsammans med cd-skivorna starkt bidragit till 
att locka dit fler besökare och nya besökargrupper. Avdelningen med filmer 
och cd-skivor är i särklass populärast på biblioteket och har mycket höga utlå-
ningssiffror.61 Även på biblioteket i Mölndal har personalen sett en viss ökning 
gällande besökarantal men påpekar att detta inte nödvändigtvis beror på just 
filmen, då man även började låna ut musik på CD vid ungefär samma tid. Det 
är svårt att avgöra vad som lockar mest, och om det ökade besökarantalet 
överhuvudtaget är ett resultat av de nya medierna. Vad de däremot har märkt är 
att låntagarna ofta lämnar biblioteket med lite av varje; ett par böcker, någon 
film och någon cd-skiva.62

 

                                                 
60 Intervju med Gun Dreijer, Mölnlycke bibliotek. 
61 Intervju med Boel Enbågen, filmansvarig på Göteborgs stadsbibliotek. 
62 Intervju med Sibyl Larson och Mona-Lisa Rutgersson på Mölndals stadsbibliotek. 
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5 Undersökning och analys 

5.1 Urvalskriterier och synen på kvalitativ film 
När man talar om kriterier för förvärv dyker ordet ’kvalitet’ allt som oftast upp, 
så även under de intervjuer jag genomfört. Samtliga bibliotekarier säger sig i 
första hand vilja tillhandahålla kvalitetsfilm. Att definiera begreppet ’kvalitets-
film’ är det dock inte det enklaste. Kanske är det helt omöjligt, då vad som är 
kvalitativt i många fall tycks grunda sig främst i personlig smak. Per Perstrand 
har dock gjort ett försök att definiera begreppet i sin uppsats: 

Kvalitetsfilmen är ett konstverk med syfte att föra fram regissören (filmskaparens) per-
sonliga vision, medan populärfilmen är en produkt med i första hand profit i sikte, som 
måste nå ut till största möjlig [!] publik, och därför använder sig av enkel dramaturgi och 
stereotyp människoskildring. Kvalitetsfilmen har ett högt konstnärligt värde medan popu-
lärfilmen är en kommersiell produkt som är hantverksmässigt kvalitativ men konstnärligt 
andefattig, och som direkt eller indirekt ger uttryck för och befäster etablissemangets vär-
deringar.63

 
Definitionen av kvalitetsfilm som här sätts i motsatsförhållande till populärfilm 
är starkt generaliserande och väldigt hårddragen, och Perstrand påpekar också 
att det är vanskligt att tala om kvalitativ kultur kontra något annat. Att populär-
film helt skulle sakna kvalitet stämmer såklart inte.64 Hans resonemang synlig-
gör dock en distinktion mellan olika typer av film som jag tror är vanlig och 
som även dykt upp under mina intervjuer. Jag ska i detta kapitel försöka ge en 
bild av hur bibliotekarierna i mitt fall ser på begreppet ’kvalitetsfilm’ och hur 
de i praktiken avgör vilka filmer som kan kategoriseras som detta. Och på 
vilket sätt är kvalitetsfilmen som koncept närvarande i bibliotekens förvärvsar-
bete?  

                                                 
63 Perstrand, 1996, sid. 3. 
64 Perstrand, 1996, sid. 3. 
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Precis som i Anderssons och Nilssons studie har inget av biblioteken i min 
undersökning något nedtecknat måldokument för filmverksamheten, och där-
med inte heller någon uttalad policy för vilka filmer man ska köpa in. En sorts 
konsensus över vilken sorts film som passar och inte passar på ett bibliotek 
finns trots allt, men hur den uppkommit och vad den grundar sig på är svårt att 
veta. Överlag känns det som att vad Garvin och Johannsen benämner som den 
transcendenta kvalitetssynen dominerar på biblioteken när det gäller filmurval. 
Några ordentliga riktlinjer för vilken typ av film man ska köpa in finns inte, 
varken på det enskilda biblioteket eller från någon högre instans. Filmurvalet 
hänger istället på bibliotekariernas övertygelse och känsla för bra film, eller 
helt enkelt på smak för att tala i Bourdieus termer. Kvaliteten eller de goda 
egenskaperna hos en film identifieras först när bibliotekarierna kommer i kon-
takt med filmen, varför det inte på förhand går att ställa upp några kvalitetskri-
terier. Det ligger helt enkelt inte i kvalitetsfilmens natur att dess inneboende 
kvalitativa egenskaper skulle gå att bryta ut eller separera från den enskilda 
filmen och använda som en sorts mall vid urval. Konkreta principer och hjälp-
medel vid urvalen finns dock på biblioteken, även om de först verkar osynliga. 
Jag ska nu ringa in ett antal centrala aspekter som tycks vara viktiga i urvals-
processerna.  

Det bästa sättet för en bibliotekarie att avgöra om en film håller hög kvali-
tet och passar på biblioteket borde vara att själv se filmen ifråga. Samtliga 
informanter säger sig vara väldigt filmintresserade även privat sett, något som 
de anser viktigt. För att kunna göra ett bra urval försöker de se så mycket film 
som möjligt på sin fritid och i den mån det finns möjlighet att göra detta inom 
ramen för sin tjänst, exempelvis i form av besök på filmfestivaler och liknande. 
Tyvärr är det ju inte praktiskt möjligt att se all film som skulle kunna vara 
intressant att köpa in. Ett viktigt hjälpmedel vid urvalet är därför recensioner. 
Då Bibliotekstjänst och de andra filmleverantörerna oftast inte ger filmerna 
något omdöme i sina utskick är det istället dags- och kvällstidningarnas filmre-
censioner bibliotekarierna förlitar sig på. Tidningar som nämnts under mina 
intervjuer är bl.a. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgsposten, 
liksom Aftonbladet, Expressen och Göteborgs Tidning. Ofta letas recensioner-
na fram via Artikelsök, särskilt vid förvärv av äldre filmer.  

Som jag har uppfattat det grundar sig bibliotekens outtalade förvärvspolicy 
för film mycket på just recensioner. Får en film övervägande bra kritik i de 
ovan nämnda tidningarnas recensioner anses den överlag vara av tillräckligt 
hög kvalitet för att passa på biblioteken. En films eventuella symboliska kapital 
bestäms alltså i hög grad av dess filmkritiska mottagande i pressen. Det är 
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däremot svårt att avgöra riktigt hur stor roll recensioner spelar vid urvalet; 
bibliotekariernas intuition och känsla för vad som passar på biblioteket tycks 
vara minst lika viktig. Samma intuition måste också användas för att välja vilka 
av alla filmer som får bra kritik som ska köpas in – de flesta bibliotek har inte 
råd att köpa alla. 

Intressant när det gäller recensioner är att flera av informanterna säger sig 
ha ”lägre krav” när det gäller svenska filmer. En svensk film behöver inte få 
riktigt lika bra kritik som en utländsk film för att anses vara lämplig för biblio-
teket. Boel Enbågen på Göteborgs stadsbibliotek tycker att man som svenskt 
bibliotek har ett visst ansvar att kunna erbjuda ett stort utbud av svenska filmer, 
varför man inte bedömer dessa på riktigt samma grund som de andra. Hon 
säger också att hon även i andra fall ibland köper in film som inte fått fullt så 
bra kritik. Om t.ex. en välkänd och i vanliga fall bra regissör gör en mindre bra 
film kan det ändå vara av intresse att köpa in den filmen för att kunna visa upp 
dennes samlade produktion.65 Dålig kritik behöver alltså inte innebära att fil-
men ratas i bibliotekens urvalsprocesser. Regissörens namn och anseende kan 
kompensera frånvaron av god kritik. Ser man på det enligt Bourdieus synsätt så 
menar jag att regissörens symboliska kapital kan avgöra om en film köps in 
eller inte. Även om en film får dålig kritik i de ansedda tidningarna och därmed 
inte borde anses besitta något symboliskt kapital överskuggas det av regissö-
rens kapital, som denne förvärvat genom att hans eller hennes tidigare verk 
varit uppmärksammade och åtnjutit tilltro. Avsaknad av egenförvärvat kapital 
hos ett specifikt filmverk kan alltså kompenseras av dess regissörs kapital, 
varpå filmen ändå kan finna sin väg in på biblioteken. Återigen handlar det om 
en transcendent kvalitetssyn; bibliotekarierna känner intuitivt vilka filmer de 
vill köpa in, och kvaliteten går inte att spåra till isolerade parametrar såsom 
antalet ”solar” eller ”getingar” i tidningarnas recensioner.  

Förutom kvalitet manifesterad av bra kritik har biblioteken förstås över-
gripande kriterier som gäller för samtliga medier, såsom att materialet inte får 
vara rasistiskt, sexistiskt eller kränkande på annat sätt. Mona-Lisa Rutgersson 
berättar också att det hänt att de på Mölndals stadsbibliotek gallrat ut redan 
inköpta filmer som man efterhand funnit olämpliga, trots att filmerna ifråga fått 
god kritik: ”En film kan få jättebra kritik men när vi väl ser den och flera av 
oss reagerar [negativt på innehållet] så diskuterar vi det och bestämmer däref-
ter hur vi ska göra på vårt bibliotek.”66 I de fall där detta har inträffat har det 
                                                 
65 Intervju med Boel Enbågen, Göteborgs stadsbibliotek. 
66 Intervju med Sibyl Larsson och Mona-Lisa Rutgersson, Mölndals stadsbibliotek. 
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främst handlat om filmer med vad bibliotekarierna ansett vara överdrivet råa 
våldskildringar. Filmer med mycket våldsinslag tycks överhuvudtaget vara 
något som mina informanter vill undvika; för mycket av vad som benämns som 
utstuderat och omotiverat våld verkar ge en indikation om att filmen inte är en 
kvalitetsfilm och därmed inte heller passar på biblioteket. En film kan således 
få bra kritik men ändå inte anses passa på biblioteket, vilket visar att filmers 
symboliska kapital inte enbart bestäms av recensioner även om dessa har stor 
betydelse. 

Samtliga informanter nämner att de vill tillhandahålla film som är svår att 
få tag på, exempelvis hos de privata videouthyrarna. Dessa satsar främst på ny 
och kommersiellt gångbar film och inte lika mycket på äldre eller smalare film. 
Även om biblioteken i praktiken inte kollar upp vad videobutikerna har för 
utbud så ser man sig ändå som ett alternativ till dessa, då man tillhandahåller 
den typ av film som vanligtvis inte finns där. En typ av film som de privata 
videouthyrarna sällan har och som biblioteken gärna vill erbjuda är så kallade 
”klassiker”. Vilka filmer som kan räknas till den skaran varierar beroende på 
vem man frågar.  En films klassikerstatus är starkt godtycklig och begreppet 
’klassiker’ är således lika luddigt som ’kvalitetsfilm’. På Göteborgs stadsbibli-
otek har man exempelvis valt att placera de filmer i beståndet som är produce-
rade före 1960 på en särskild klassiker-hylla, vilket ger signaler om att en film 
som är ett visst antal år gammal per automatik är en klassiker. På Mölndals 
stadsbibliotek har man också en särskild klassiker-hylla för att lyfta fram äldre 
bra film. Kanske kan man säga att en klassiker kort och gott är en äldre kvali-
tetsfilm, trots den flytande betydelsen av det sistnämnda. För Karin Håstad på 
Uppsala stadsbibliotek är klassiker sådana filmer som är tidlösa, sådana som är 
sevärda och relevanta även långt efter att de haft premiär. Filmer som vinner 
priser på de stora filmfestivalerna är, menar hon, filmer som man ofta kan 
räkna till i den skaran.67 Det tycks alltså främst vara filmers konstnärliga klas-
sikerstatus som är intressant i detta sammanhang, för att knyta an till Erik 
Hedlings uppdelning mellan klassiker i konstnärlig respektive populär bemär-
kelse.68  

Som jag ser det borde en klassiker i det här fallet vara en film vars symbo-
liska kapital bibehållits över tid; en film vars egenskaper och tillgångar det 
finns en marknad för även långt efter dess premiär. Det kan också vara så att 
filmen efter ett lojt mottagande med tiden vunnit ordentligt erkännande och på 
                                                 
67 Intervju med Karin Håstad, Uppsala stadsbibliotek. 
68 Se kapitel 3.1. 
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så vis förvärvat sitt kapital efterhand, och med det sin klassikerstatus. Att som 
på Göteborgs stadsbibliotek benämna alla filmer gjorda före 1960 som klassi-
ker känns därför märkligt, då det är människors erkännande och inte filmens 
ålder som ger den dess symboliska kapital och klassikerstatus. Samtidigt har 
förmodligen ingen film hamnat på biblioteket enbart med anledning av sin 
ålder utan främst för att en eller flera individer tillerkänt den värde. Filmerna 
på klassikerhyllan förutsätts därför vara klassiker på grund av dess kvaliteter 
och inte för att de är gamla. 

Filmers ursprungsland har också viss relevans vid urvalet. På Mölndals 
stadsbibliotek vill man dämpa den amerikanska dominansen på den svenska 
filmmarknaden genom att erbjuda film från många olika länder och på andra 
språk än engelska.69 Gun Dreijer på Mölnlycke bibliotek är inne på samma spår 
men påpekar att amerikansk film inte bara är kommersiella Hollywood-
produktioner som är producerade främst för att dra in mycket pengar. Ameri-
kansk så kallad ”independentfilm” håller ofta hög kvalitet och är något hon 
gärna köper in. Fokus ligger annars starkt på filmer av europeiska regissörer 
såsom Pedro Almodóvar, Ettore Scola och Aki Kaurismäki, filmer hon tycker 
håller hög kvalitet och som samtidigt är uppskattade av besökarna.70 Karin 
Håstad på Uppsala stadsbibliotek nämner att hon gärna köper in film från andra 
än de mest dominerande filmländerna. Exempelvis erbjuder biblioteket en del 
afrikansk film, något de önskar att de kunde göra i ännu större utsträckning 
men som är svårt då den typen av film är väldigt svår att få tag på.71

Att biblioteken vill erbjuda filmer från många olika länder går helt i linje 
med det syfte som Höglund och Klingberg menar att folkbiblioteken ska ha, 
dvs. att främst främja det som har svårt att nå ut och som den vanlige medbor-
garen kan ha svårt att komma i kontakt med på annat sätt.72 Undvikandet av 
den typ av amerikansk film som ses som ytlig och kommersiell är också ett 
uttryck för smak och för vad Bourdieu kallar distinktionen, en uppdelning görs 
mellan bra och mindre bra film. Människors habitus manifesteras av deras 
smak, både av det de upphöjer och det som förkastas. Att förkasta amerikansk 
film eller den tidigare nämnda ”våldsfilmen” är därför ett utryck för smak 
likväl som något annat, och ställningstagandet både grundar sig på och hjälper 
till att ytterligare förstärka individens habitus. I fallet urval på bibliotek kan 

                                                 
69 Intervju med Sibyl Larsson och Mona-Lisa Rutgersson, Mölndals stadsbibliotek. 
70 Intervju med Gun Dreijer, Mölnlycke bibliotek. 
71 Intervju med Karin Håstad, Uppsala stadsbibliotek. 
72 Höglund & Klingberg, 2001, sid. 36. 
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man också tänka sig att bibliotekarierna som yrkesgrupp kan anses ha en 
gemensam habitus, som formats genom bl.a. utbildningsbakgrund och den 
allmänna kulturen i bibliotekssfären. Ställningstaganden som ovan är därför 
inte uteslutande personliga utan kan också grunda sig i en tanke om vad biblio-
teket som institution kan och ska stå för. 

Ingen av informanterna vill egentligen tala i termer av kvalitetsfilm men 
återkommer trots det ständigt till begreppet för att förklara vilken typ av film 
de vill och inte vill tillhandahålla. Sammanfattningsvis vill jag påstå att den typ 
av kvalitet som begreppet ’kvalitetsfilm’ syftar på har störst likheter med Gar-
vins transcendenta kvalitetsdefinition. Begreppet ’kvalitetsfilm’ syftar inte på 
de fysiska egenskaperna hos en film utan på dess perceptionella aspekter, hur 
betraktaren uppfattar själva filmkonstverket. Uppfattningen att ett visst film-
konstverk är en kvalitetsfilm behöver dock inte grunda sig i att betraktaren 
faktiskt tittar på filmen utan även på att denne läser eller hör talas om filmen. 
Att en film är en kvalitetsfilm är något som individen anar intuitivt. 

5.1.1 Besökarnas önskemål 
Garvin skriver att den användarorienterade kvalitetsdefinitionen bygger på 
principen att kvaliteten ligger i betraktarnas ögon, i mitt fall biblioteksbesökar-
nas. De produkter som bäst möter besökarnas preferenser anses därmed vara de 
med högst kvalitet.73 Johannsen menar dock att detta synsätt inte är alltför 
populärt inom biblioteksvärlden då många menar att en alltför användarstyrd 
verksamhet leder till ett kulturellt förfall.74 Vad är det då för typ av film som 
besökarna vill ha, och i vilken mån lyssnar biblioteken till besökarna i det 
avseendet? 

På de flesta folkbibliotek finns det möjlighet för besökarna att lämna in-
köpsförslag. Detta gäller inte bara för film utan för samtliga medier på biblio-
teket, oftast används samma blankett oavsett vilken typ av material inköpsför-
slaget handlar om. En betydande del av inköpsförslagen för just film lämnas 
dock enligt mina informanter muntligen till bibliotekspersonalen vid informa-
tions- eller lånedisken. 

Samtliga informanter säger sig vara positiva till att besökarna kommer med 
förslag, och försöker uppfylla önskningarna så gott det går. Men man köper 
inte in vad som helst; föreslagna filmer bedöms på samma grunder som de 
andra filmerna, även om kraven kanske är något lägre för de filmer som besö-
                                                 
73 Garvin, 1988, sid. 43. 
74 Johannsen, 1996, sid. 339. 
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kare har önskat. Mona-Lisa Rutgersson på Mölndals stadsbibliotek säger att de 
vill vara generösa och låta kommunens medborgare vara med och styra utbu-
det, och att de därför alltid överväger att köpa in de filmer som föreslagits: ”Är 
det kvalitet och inte något väldigt risigt så försöker vi köpa det”.75 Gun Dreijer 
på Mölnlycke bibliotek menar också att biblioteken på senare år blivit mer 
generösa och lyhörda gentemot besökarna än tidigare: ”Hela verksamheten är 
mycket mer styrd av efterfrågan idag, det genomsyrar allt. Det innebär ju inte 
att folk bara skulle efterfråga en massa skräp.” 76

Något som ofta efterfrågas är svåråtkomliga filmer, exempelvis filmer som 
visats på TV för länge sedan. Äldre filmer är överlag något som efterfrågas 
mycket, liksom filmer på andra språk än svenska och engelska. Ofta är det 
besökare med utländsk bakgrund som vill se film på sina modersmål. Besökare 
tror ofta att biblioteken har större möjligheter att komma över svåråtkomliga 
filmer än vad besökarna har privat sett.77 Detta stämmer inte, oftast är det 
precis tvärtom, då upphovsregler inte tillåter biblioteken att köpa in och låna ut 
filmer hur som helst. Mer om detta längre fram i uppsatsen. 

På Uppsala stadsbibliotek får man då och då in inköpsförslag på TV-serier. 
Då dessa ofta är väldigt dyra händer det sällan att biblioteket väljer att köpa in 
dem. Man menar att det inte är värt att lägga ner så mycket pengar på en en-
skild titel, om den inte förväntas bli mer populär än en vanlig film.78 Man kan 
säga att biblioteket här låter den ekonomiorienterade kvalitetssynen dominera 
framför den användarorienterade; priset på den önskade produkten överskuggar 
dess förtjänster. 

Svensk film är också något som många besökare önskar, särskild sådan 
som varit omskriven och uppmärksammad i media. Filmer som dessutom 
vunnit priser såsom guldbaggar får biblioteken ofta förfrågningar om. Gun 
Dreijer på Mölnlycke bibliotek nämner Masjävlar och Så som i himmelen som 
exempel, den typ av filmer som biblioteket ändå köper in.79 Överlag efterfrågar 
besökare väldigt sällan filmer som biblioteken av kvalitetsmässiga skäl inte vill 
köpa in. De filmer som efterfrågas är i regel sådana som biblioteken själva 
skulle kunna ha tänkt sig att köpa in, eller till och med sådana som redan är 
under inköp. Att besökare i huvudsak efterfrågar sådant som går i linje med 
bibliotekets befintliga filmbestånd ser Andersson och Nilsson som ett utryck 

                                                 
75 Intervju med Sibyl Larsson och Mona-Lisa Rutgersson, Mölndals stadsbibliotek. 
76 Intervju med Gun Dreijer, Mölnlycke bibliotek. 
77 Intervju med Boel Enbågen, Göteborgs stadsbibliotek. 
78 Intervju med Karin Håstad, Uppsala stadsbibliotek. 
79 Intervju med Gun Dreijer, Mölnlycke bibliotek. 
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för hegemonisk påverkan, där bibliotekariernas normer och värderingar över-
förs till besökarna80 Det ligger absolut något i detta. Jag tänker mig att besöka-
re snabbt lär sig vilken typ av film som biblioteken erbjuder, och därmed vad 
som är rimligt att de vill köpa in. Man frågar följaktligen inte om något som 
man tänker sig att biblioteket inte kommer att köpa in. Man kan kalla det he-
gemonisk påverkan eller man kan som Bourdieu kalla det intelligensens ra-
sism, poängen är att den bildade smaken på biblioteket blir allmängiltig. Som 
den högborg av och för kulturellt kapital folkbiblioteket är med sin ursprungli-
ga tanke om folkbildning är det också lätt att föreställa sig att människor söker 
sig dit just för att få bildning i någon form. Och med bildning förstärker man 
sitt förkroppsligade kapital – sin habitus. Att besökarna vill ha och efterfrågar 
just den typ av film som biblioteket redan erbjuder ser jag därför inte som 
något konstigt, då det är denna typ av film som med anledning av sin närvaro 
på biblioteket är laddad med mest symboliskt kapital. Samtidigt kommer man 
inte ifrån möjligheten att de människor som föredrar annan typ av film av just 
den anledningen inte lånar film på biblioteket och i och med det heller inte 
lämnar några inköpsförslag. 

5.2 Ekonomins påverkan 
Låt oss för en stund gå tillbaks till tidpunkten då biblioteken bestämde sig för 
att börja tillhandahålla spelfilm. Frågan om hur biblioteken skulle finansiera 
filmverksamheten var central vid planeringen. Det ordinarie medieanslaget 
blev inte högre trots att ett nytt medium – filmen – var på ingående. För att 
kunna låna ut film skulle biblioteken alltså vara tvungna att avsätta pengar som 
normalt skulle ha gått till främst litteraturinköp, något som inte kändes alltför 
lockande. Och jämfört med litteratur är film onekligen ett kostsamt medium för 
biblioteken att tillhandahålla. För att få låna eller hyra ut film på ett bibliotek 
krävs särskilda uthyrningsrättigheter för varje film. På grund av detta ligger 
inköpspriset för en enda DVD-film normalt mellan 550-600 kronor, medan 
genomsnittspriset för en bok är 260 kronor.81  

Filmen är kostsam på flera sätt, då film lagrad på det sätt som är normalt 
idag – på VHS-kassetter och DVD-skivor – på ett bibliotek har betydligt korta-
re livslängd än böcker. Skillnaden mellan VHS och DVD är också stor, då 
                                                 
80 Andersson & Nilsson, 2003, sid. 84f. 
81 Sundell & Sundell, 2004, sid. 43. Bokpriset baseras på uppgifter från en av informanterna i uppsatsen, 
avseende snittpriset för inköp av en bok på biblioteket i fråga under 2003. Genomsnittspriset jag anger 
för en DVD-film baseras på uppgifter från mina informanter. 
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DVD-skivorna har visat sig vara anmärkningsvärt mer ömtåliga, samtidigt som 
de har flera andra fördelar gentemot VHS-filmerna gällande exempelvis ljud-
återgivning och bildupplösning, liksom att de tar mindre plats i hyllorna. Av de 
bibliotek jag varit i kontakt med är det bara Uppsala stadsbibliotek som fortfa-
rande köper vissa enstaka filmtitlar på VHS. De övriga biblioteken har från och 
med 2005 helt övergått till DVD-formatet.82 Övergången från VHS till DVD på 
biblioteken har således medfört att filmerna har ännu kortare livslängd och 
måste kasseras eller bytas ut fortare, vilket är väldigt kostsamt. Gun Dreijer på 
Mölnlycke bibliotek ser detta som ett stort problem och menar att avgiften de 
tar ut vid filmlån i vissa fall inte täcker inköpskostnaderna:  

En VHS kunde gå runt över 300 gånger utan större problem, men en DVD kommer aldrig 
att klara det. Slitaget är väldigt mycket större. […] En skiva kan vara slut efter 25 gånger 
och då har den nästan inte spelat in [inköpspriset].83

 
Då en DVD-film kostar mellan 550-600 kronor för biblioteket att köpa in och 
Mölnlycke bibliotek tar ut en avgift på 20 kronor per filmlån krävs det alltså att 
varje film lånas ut uppemot 30 gånger för att täcka dess inköpskostnad.  

Mot bakgrund av dessa mediespecifika merkostnader som filmutlåning för 
med sig, har biblioteken alltså sökt sig mot alternativa finansieringsmöjligheter 
för filmen, vid sidan om det ordinarie medieanslaget eller som komplement till 
detta. I det här fallet har det resulterat i att filmlånen är avgiftsbelagda på tre av 
fyra bibliotek i min undersökning. Den motivering till avgifterna jag fått från 
de berörda biblioteken är att det helt enkelt skulle ha blivit för dyrt att låna ut 
film gratis, då medieanslagen till biblioteken inte blev större trots det nya 
mediets intåg. Att film är så pass mycket dyrare för biblioteken att köpa in än 
vad litteratur är ses också som en anledning till avgiftsåtgärderna. På Göte-
borgs stadsbibliotek ansåg man det nödvändigt med avgifter för att kunna satsa 
så mycket på filmen som man ville. Skulle filmen såsom litteraturen täckas av 
medieanslaget skulle det resultera i ett halvdant utbud av både film och littera-
tur, liksom övriga media. Genom att finansiera filminköpen med avgifter tyck-
er man sig kunna upprätthålla ett gott utbud av litteratur såväl som film.84 Gun 
Dreijer på Mölnlycke bibliotek menar också att beslutet att ta betalt där – 
utöver ovan nämnda anledningar – påverkades av att andra bibliotek valt att 

                                                 
82 Att biblioteken övergått till DVD betyder dock inte att VHS-filmerna försvunnit från hyllorna. De 
finns kvar så länge de lånas och/eller är spelbara.  
83 Intervju med Gun Dreijer, Mölnlycke bibliotek.  
84 Intervju med Boel Enbågen, Göteborgs stadsbibliotek. 
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göra detsamma. Att ta betalt för filmen, som var ett nytt och ”obeprövat” me-
dium, kändes därför inte fel.85 Boel Enbågen på Göteborgs stadsbibliotek påpe-
kar också att besökarna sällan klagar på att filmerna är avgiftsbelagda, och att 
folk helt enkelt är vana att betala för film. Dessutom tycker hon att priserna är 
väldigt låga och lånetiderna generösa.86

Avgiften som biblioteken tar ut för en film ligger i samtliga fall på 20 kro-
nor, medan lånetiden varierar från 3 dagar till en vecka biblioteken emellan. 
Särskilda erbjudanden förekommer också, såsom att låntagaren får betala 50 
kronor för tre filmer eller vid särskilda helger och lov kan låna två filmer till 
priset av en. Hur biblioteken har organiserat finansieringen av filmverksamhe-
ten skiljer sig något åt. På biblioteken i Mölndal och Göteborg är filmverksam-
heten helt självförsörjande, dvs. inköpen görs enbart för de pengar som avgif-
terna genererar. Om besökarna lånar mycket kan biblioteket alltså köpa in mer 
film, och lånas mindre ut köper biblioteket in mindre film. I Mölnlycke funge-
rar det på ungefär samma sätt men med den väsentliga skillnaden att alla intäk-
ter inte går till inköp av nya filmer. Istället går en viss andel till andra delar av 
biblioteksverksamheten, där extra pengar behövs. 

Att biblioteken som i Mölndal och Göteborg baserar inköpen på de sum-
mor som uthyrningen genererar, och att Mölnlycke i praktiken gör en viss 
förtjänst på filmverksamheten får mig förstås att tänka på den onda cirkel som 
Patrik Jonasson beskriver i sin uppsats, där bibliotekens filmbestånd anpassas 
för att dra in så mycket pengar som möjligt.87 Detta stämmer till en viss del. 
Gun Dreijer på Mölnlycke bibliotek menar att den ekonomiska aspekten alltid 
är närvarande vid inköpsförfarandet, att de vid urvalet väger in att åtminstone 
en del av filmerna måste dra in pengar. De köper några filmer som de vet 
kommer hyras ut mycket – och därmed dra in pengar – för att också kunna 
köpa in andra, lite smalare filmer. Hon menar att filmer av regissörer som 
Ingmar Bergman, Roman Polanski och Werner Herzog bör finnas på bibliote-
ket, men att det inte är de filmerna som hyrs ut mest. Därför låter man andra 
mer populära filmer finansiera inköpen av denna typ av film.88 Mona-Lisa 
Rutgersson på Mölndals stadsbibliotek för ett liknande resonemang: 

Policyn är väl att vi ska ha sånt som är svårt att få tag på på andra ställen, hos vanliga ut-
hyrare; mycket klassiker, lite svåråtkomlig film, som kanske inte lånas så mycket men 

                                                 
85 Intervju med Gun Dreijer, Mölnlycke bibliotek. 
86 Intervju med Boel Enbågen, Göteborgs stadsbibliotek. 
87 Jonasson, 1996, sid. 63f. Jonassons resonemang återges i min forskningsöversikt. 
88 Intervju med Gun Dreijer, Mölnlycke bibliotek. 
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som ändå ska finnas att få tag på här. Men för att finansiera det hela så måste man ju ha 
lite dragplåster […] som hyrs för att kunna ha råd att hålla den kvoten utav det andra.89

 
Gun Dreijer på Mölnlycke bibliotek påpekar att det handlar om att få verksam-
heten att gå runt snarare än att tjäna så mycket pengar som möjligt. Avgifterna 
är en förutsättning för att kunna ha någon filmverksamhet överhuvudtaget och 
med intäkterna ges de möjlighet att upprätthålla ett bra utbud av både populär 
film och lite smalare film.90

Beskrivningen ovan vittnar om en kombination av användarorienterad och 
ekonomiorienterad kvalitetssyn. Kvalitetskriterier anpassade efter besökarnas 
önskemål eller förväntade smak medför att filmerna hyrs ut mycket varpå 
biblioteket får in pengar, pengar som är en förutsättning för att få filmverksam-
heten att gå runt. Relationen mellan Bourdieus kapitalbegrepp och Garvins 
användar- och ekonomiorienterade kvalitetsdefinitioner är intressant. Medan 
transcendent kvalitet hos en film i mitt fall i stor utsträckning också innebär att 
filmen besitter symboliskt kapital, är relationen inte lika förutsättande mellan 
symboliskt kapital och de andra typerna av kvalitet. En film som är en kvali-
tetsprodukt enligt användar- och ekonomibaserad kvalitetsbedömning behöver 
inte nödvändigtvis besitta något betydande symboliskt kapital. Och en film 
med symboliskt kapital behöver förstås inte heller vara en kvalitetsprodukt i 
den bemärkelsen. 

Endast på Uppsala stadsbibliotek är filmerna avgiftsfria, precis som biblio-
tekets övriga utbud. Karin Håstad tycker inte att det ska kosta något att låna på 
ett folkbibliotek, varför det kändes viktigt att undvika avgifter även för filmen. 
Vid tiden för startandet av filmverksamheten var det dessutom ett borgerligt 
styre i kulturnämnden, och man var där väldigt mån om att biblioteket inte 
skulle konkurrera med stadens privatägda videouthyrare. Med avgifter, menade 
man, skulle biblioteket bli något av en kommunal videouthyrare med ett flertal 
orättvisa fördelar gentemot de privata. Är utbudet av film då annorlunda på 
biblioteket i Uppsala jämfört med de andra? Ja, Karin menar att då de inte tar 
betalt för sina filmer inte heller kan förväntas ha lika mycket film som andra.91 
Men skillnaden märks inte endast i det färre antalet titlar. När jag ögnar ige-
nom listan med titlar finner jag färre filmer som skulle kunna kategoriseras 
som vad Perstrand och mina informanter kallar ’populärfilm’, och fler av typen 
’kvalitetsfilm’. Möjligen är de bibliotek som har avgiftsbelagd film mer lyhör-
                                                 
89 Intervju med Sibyl Larsson och Mona-Lisa Rutgersson, Mölndals stadsbibliotek. 
90 Intervju med Gun Dreijer, Mölnlycke bibliotek. 
91 Intervju med Karin Håstad, Uppsala stadsbibliotek. 
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da mot besökares önskemål då dessa bibliotek är mer konkret beroende av att 
filmerna lånas ut mycket än vad ett bibliotek vars filminköp täcks av det ordi-
narie medieanslaget är. Därmed inte sagt att besökares önskemål alltid skulle 
handla om populärfilm framför kvalitetsfilm, snarare tvärtom vilket jag tidigare 
nämnt. 

Att avgiftsbelagd film påverkar utbudet finner jag uppenbart, men med det 
menar jag inte att denna påverkan måste vara negativ. Det hela är på sätt och 
vis väldigt logiskt; tar man betalt för filmerna måste man också kunna erbjuda 
filmer som besökarna är beredda att betala för. Verksamheten blir mer kom-
mersiellt färgad och måste för att fungera som sådan marknadsanpassas. Jag 
ser inget fel i att biblioteken erbjuder både kvalitets- och populärfilm. När det 
gäller böcker har biblioteken blivit allt öppnare och håller inte längre så hårt på 
kvalitetsaspekten som de gjorde för 10-15 år sedan. Den populära litteraturens 
ställning har stärkts.92 Men tanken om att vidga besökarnas filmintresse genom 
att erbjuda film de annars inte skulle ha kommit i kontakt med faller i min 
mening något då man gör filmen avgiftsbelagd. Ser jag till mig själv så är jag 
mindre villig att ”chansa” och hyra filmer jag inte känner till när de är avgifts-
belagda. Istället satsar jag på säkra kort, filmer jag vet att jag kommer att tycka 
om, och sådana som fått mycket medial uppmärksamhet. 

Jag håller dock inte med Patrik Jonasson som menar att avgifter för film är 
negativt för just kvalitetsfilmens fortsatta existens på biblioteken, att den föses 
undan då biblioteken börjar tänka i mer kommersiella banor. Att bibliotekens 
filmbestånd på grund av avgifterna till slut enbart skulle bestå av populär och 
kommersiellt färgad film finner jag otänkbart. För det första är kvalitetstanken 
alltför djupt rotad i folkbiblioteket som idé för att så lättvindigt försvinna. För 
det andra skulle biblioteket och bibliotekarierna förlora all form av symboliskt 
kapital på filmens fält vid en fullständig övergång till populärfilm. Av de bibli-
otekarier jag pratat med är samtliga väldigt bestämda när det handlar om att det 
är viktigt att ha kvalitetsfilm, men hävdar att det samtidigt inte är något nega-
tivt att också kunna erbjuda populärare film. Avgifterna tycks alltså handla om 
ett alternativt sätt att finansiera just den typen av film som Jonasson anser vara 
hotad. Jag håller med om att det finns faror i att biblioteken i och med avgifter-
na får kommersiella intressen. Har man börjat ta betalt för filmerna är steget 
inte så långt att också göra detsamma med andra nya medier. Den stora faran 
som jag ser det är att vissa bibliotek väljer att inte erbjuda besökarna någon 
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film alls med anledning av filmens merkostnader jämte boken. Problemet är att 
man ser litteraturen som sitt huvudfokus med vilket man jämför alla nya medi-
er, såsom man gjort med filmen. Enligt den standardorienterade kvalitetssynen 
bedöms film och andra nya medier inte på sina egna premisser utan på premis-
ser uppsatta för litteraturen. Effekten blir att allt som inte lever upp till littera-
turens nivå av förtjänster och egenskaper ses som avvikande, som något som 
inte lever upp till de standardorienterade kvalitetskraven. Detta är vad som har 
skett och ständigt sker med filmen och som bidragit till situationen med av-
giftsbelagda filmlån. Ständigt jämförs filmen med litteraturen vilket ger resul-
tatet att filmen ses som alltför kostsam och därför kan eller måste behandlas 
annorlunda. För att komma tillrätta med problemet måste man börja ta filmme-
diet på allvar och inte se det som en konkurrent till litteraturen. Filmen kom-
pletterar litteraturen och litteraturen kompletterar filmen, och båda borde ha sin 
självklara plats på biblioteken. Att säga att filmen ”stjäl” pengar från litteratu-
ren vittnar om en syn på filmen som något sämre och inte lika viktigt som 
litteraturen. 

5.3 Rättighetsproblemet och leverantörernas påverkan 
För att få hyra ut eller låna ut film krävs, som jag tidigare nämnt, speciella 
hyrutgåvor med uthyrningsrättigheter. Det är filmbolagen själva som avgör 
vilka filmer som släpps till denna marknad. Om man jämför de privata filmut-
hyrarna med bibliotek så köper de förstnämnda ofta in många exemplar av 
varje film för uthyrning medan ett bibliotek vanligtvis bara köper in ett enda. 
Filmbolagen tjänar därmed mest pengar på filmer som de privata videouthyrar-
na är intresserade av, och mindre pengar på sådan film som enbart biblioteken 
beräknas vara intresserade av. Detta blir självklart problematiskt för bibliote-
ken, som främst vill tillhandahålla sådan film som de privata videouthyrarna 
inte erbjuder. Men då filmbolagen inte tjänar tillräckligt med pengar på filmer 
som främst bibliotek är intresserade av, blir det mer ekonomiskt fruktbart att 
istället enbart släppa dessa filmer som köputgåvor för försäljning i butiker. 

Boel Enbågen uppskattar att så mycket som 70-80 procent av de filmer hon 
är intresserad av visar sig vara fullständigt omöjliga att få tag på med uthyr-
ningsrättigheter. Som exempel nämner hon att hon vid ett tillfälle ville köpa in 
en DVD-box med några av Woody Allens filmer till Göteborgs stadsbibliotek, 
då hon anser att han är en viktig regissör som gjort många bra och uppmärk-
sammade filmer. Många besökare har också efterfrågat hans filmer, men då 
filmbolagen inte är intresserade av att släppa dem på hyrfilmsmarknaden kan 
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biblioteket inte erbjuda dem. Även film på exempelvis persiska och arabiska – 
som många besökare efterfrågar – är svår att få tag på.93 Samma sak gällde 
tidigare Charlie Chaplin-filmerna, säger Karin Håstad, som tycker att det känns 
självklart att ett bibliotek ska kunna erbjuda åtminstone någon av hans filmer. 
Men det dröjde länge innan biblioteken slutligen fick tillgång till dessa.94

Även om filmbolagen en gång släppt en film som hyrutgåva är det inte sä-
kert att den sedan finns till försäljning hos distributörerna någon längre tid. 
Ibland finns filmerna tillgängliga endast i ett eller två år. Därefter kan de åter-
igen vara lika omöjliga att få tag på. Det gäller alltså att passa på medan de 
finns till försäljning, något som kan vara svårt då bibliotekens ekonomi inte 
tillåter inköp av hur många filmer som helst samtidigt. Faktumet att filmerna 
efter en tid kanske inte går att få tag på gör att filmerna i biblioteksbeståndet 
blir väldigt värdefulla för biblioteket. Blir en film förkommen eller av någon 
anledning förstörd och måste gallras kan den vara oersättlig.95

Denna problematik med rättigheter som informanterna beskriver är förstås 
en mycket intressant aspekt att väga in när det gäller filmkanonbildningens 
olika källor. Det finns alltså yttre faktorer, utanför biblioteken, som starkt 
påverkar och begränsar urvalsmöjligheterna på det enskilda biblioteket. Rättig-
hetsproblematiken visar att det inte enbart är filmers symboliska kapital som 
bestämmer deras eventuella inkluderande i filmbestånden. Att biblioteken inte 
har några filmer av Allen eller Chaplin eller att de har ett litet eller inget utbud 
av filmer på persiska eller arabiska beror inte på att dessa filmer saknar symbo-
liskt kapital, utan på att biblioteken helt enkelt inte kan köpa in dessa. När det 
gäller litteratur har biblioteken i princip tillgång till samtliga utgivna titlar på 
marknaden och kan fritt välja vilka de vill köpa – åtminstone i samma mån som 
den enskilde konsumenten kan det – men när det gäller film är biblioteken 
begränsade till de relativt få titlar som filmbolagen valt ut för distribution på 
hyrfilmsmarknaden. Som agenter på filmens fält har filmbolagen på sätt och 
vis en fördelaktig position då de kan styra vilka filmer som ska vara tillgängli-
ga för biblioteken och vilka filmer som inte ska det. De sistnämnda filmernas 
kapital växer möjligen då de undviker att bli utspridda och nedklassade i bibli-
otekens omlopp. Jag har dock svårt att tänka mig att detta är något som filmbo-
lagen har i åtanke, snarare är det ekonomiska aspekter som främst styr deras 
beslut. Liknande ekonomiska intressen styr också de privata videouthyrarnas 

                                                 
93 Intervju med Boel Enbågen, Göteborgs stadsbibliotek. 
94 Intervju med Karin Håstad, Uppsala stadsbibliotek. 
95 Intervju med Karin Håstad, Uppsala stadsbibliotek. 
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verksamheter varför relationen mellan dem och filmbolagen är mer oproblema-
tisk än den mellan biblioteken och filmbolagen, där de skilda intresseområdena 
skapar motsättningar. Biblioteken baserar sin position och sin verksamhet 
huvudsakligen på innehavet av kulturellt kapital, medan videouthyrarna och 
filmbolagen egentligen kanske mest tillhör det ekonomiska fältet framför det 
kulturella. 

Biblioteken köper vanligtvis inte film direkt från filmbolagen utan använ-
der sig av olika distributionsbolag, varav Bibliotekstjänst och FörlagEtt i min 
undersökning visat sig vara de två mest centrala. Det är distributionsbolagen 
som förhandlar med filmbolagen om uthyrningsrättigheter, och hur pass myck-
et biblioteken har att säga till om varierar. 

Bibliotekstjänst är det traditionella distributionsbolaget för biblioteken, 
vars affärsidé är att ge biblioteken tillgång till alla sorters medier. På sin hem-
sida skriver företaget att deras lösningar skapar struktur i det ökande informa-
tionsflödet och underlättar för deras kunder (biblioteken) att sovra i och utnytt-
ja detta, och att de därmed frigör tid och resurser från kunderna.96 När det 
gäller filmen innebär detta bl.a. att Bibliotekstjänst regelbundet väljer ut ett 
antal filmtitlar som de presenterar i utskick till biblioteken, filmtitlar som de 
förhandlat fram uthyrningsrättigheter till.  

FörlagEtt är möjligen den främsta konkurrenten till Bibliotekstjänst när det 
gäller distribution av spelfilm till biblioteken. FörlagEtt distribuerar inga böck-
er utan har specialiserat sig på andra medier såsom ljudböcker, musik, TV-spel 
och just film.97 FörlagEtt presenterar liksom Bibliotekstjänst också sina filmer i 
utskick till biblioteken men är även lyhörda gentemot biblioteken ifråga om 
vilken typ av film de är ute efter. Biblioteken kommer ofta med förslag på 
filmer de är intresserade av, varpå FörlagEtt försöker förhandla med filmbola-
gen om tillstånd att distribuera dessa filmer.98 En skribent på e-postlistan 
BIBLIST utrycker sig positivt angående de nya distributörerna (såsom Förla-
gEtt) och menar att dessa förhandlar fram rättigheter till de filmer biblioteken 
vill ha medan Bibliotekstjänst förhandlar om de filmer som Bibliotekstjänst 
tycker att biblioteken ska ha.99

Att det är lättare att påverka processen och därigenom få tag på de filmer 
man vill ha, är en av anledningarna till att Mölndals stadsbibliotek använder 

                                                 
96 Bibliotekstjänst, http://www.btj.se/om_oss/index.html (2006-04-07). 
97 FörlagEtt, http://www.forlagett.se/about.html (2006-04-07). 
98 Intervju med Boel Enbågen, Göteborgs stadsbibliotek. 
99 BIBLIST archives, http://segate.sunet.se/archives/biblist.html (2006-06-29). 
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sig av FörlagEtt som ett komplement till Bibliotekstjänst när de köper spelfilm. 
Mona-Lisa Rutgersson säger att FörlagEtt är bättre på att skaffa fram de filmer 
hon vill ha och att filmer som saknas i Bibliotekstjänsts utbud ofta går att få tag 
på genom FörlagEtt. Hon nämner också att distributörerna har olika policy i 
händelse av att en film på biblioteket blir skadad eller förkommen och måste 
ersättas. FörlagEtt ersätter utan kostnad filmen med ett nytt exemplar oavsett 
om den har skadats eller försvunnit medan Bibliotekstjänst tar ut en avgift på 
400 kronor och då även kräver den skadade filmen i retur. Att FörlagEtt ersät-
ter filmen gratis tycker Mona-Lisa Rutgersson är en mycket bra service då det 
annars är rätt förödande då en film som varit dyr att köpa in blir skadad. Vad 
gäller VHS-filmer nämner hon också att FörlagEtt tar emot skadade exemplar 
för återvinning, samtidigt som de ger biblioteket ett avdrag på 135 kronor på 
nästa DVD-film de köper.100 På Mölndals stadsbibliotek använder man sig även 
till viss del av Filmbiblioteket, som liksom FörlagEtt har en särskild service 
gällande ersättning av en skadad eller förkommen film. Under ett år från in-
köpstillfället ersätter Filmbiblioteket skadade eller förkomna filmer, dock mot 
en självrisk för biblioteket på 150 kronor.101

På Göteborgs stadsbibliotek använder man sig nästan uteslutande av Förla-
gEtt som distributör av spelfilm. Boel Enbågen ser flera fördelar med att hand-
la av dem och tycker att det är positivt att Bibliotekstjänst får lite konkurrens. 
Först och främst gillar hon att FörlagEtt har så bra kontakter med filmbolagen 
och kan förhandla om filmer som hon är intresserad av, och att hon i och med 
det inte blir så styrd av vad som presenteras i utskicken. Till exempel jobbar de 
för närvarande på att få fram mer film på arabiska och persiska, något som 
Boel Enbågen vet att det finns ett stort behov av och som hon länge velat köpa 
in mer av till biblioteket.102

Förutom det positiva med möjligheten att som bibliotek vara med och på-
verka utbudet är det också billigare att handla hos FörlagEtt, menar Boel En-
bågen, då normalpriset för en film hos dem kan vara 40 kronor lägre än hos 
Bibliotekstjänst. Är man ”stamkund” får man dessutom 10 procent rabatt. Boel 
Enbågen nämner också att FörlagEtt ibland får in restlager med köpfilmer från 
filmbolagen som görs om till hyrfilmer och erbjuds biblioteken till ett rabatte-
rat pris.103

                                                 
100 Intervju med Sibyl Larsson och Mona-Lisa Rutgersson, Mölndals stadsbibliotek. 
101 Filmbiblioteket, http://www.filmbiblioteket.se/ (2006-04-07). 
102 Intervju med Boel Enbågen, Göteborgs stadsbibliotek. 
103 Intervju med Boel Enbågen, Göteborgs stadsbibliotek. 
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I Uppsala använder man sig främst av Bibliotekstjänst för det löpande för-
värvet av ny film. Karin Håstad säger att utskicken från bl.a. Bibliotekstjänst 
utgör grunden för inköpen och att man främst gör sitt urval utifrån de filmer 
som presenteras där. När det gäller äldre film och särskilda önskemål från 
besökare vänder man sig dock även till Filmcentrum och nämnda FörlagEtt, då 
dessa har ett bättre utbud av äldre film och mer udda titlar. Vid en jämförelse 
distributörerna emellan tycker hon förutom detta att Bibliotekstjänst ibland tar 
lång tid på sig med att leverera filmerna, något som de andra är snabbare på.104 
Gun Dreijer på Mölnlycke bibliotek menar att även FörlagEtt ofta är sena med 
leveranser varför man numera enbart använder sig av Bibliotekstjänst som 
distributör av spelfilm. Man har tidigare beställt av FörlagEtt, Filmcentrum och 
Filmbiblioteket men tycker att det är praktiskt att hålla sig till en distributör. 
Gun Dreijer säger att Bibliotekstjänst tidigare hade svårt att hävda sig mot de 
andra nyare distributionsbolagen men att de bättrat sig på senare tid. Dock är 
Bibliotekstjänst en tyngre organisation som inte arbetar på samma sätt som de 
andra. Det går inte att lämna önskemål på filmer utan man tar vad de har.105  

Valet av distributionsbolag har alltså viss betydelse för vilka filmer biblio-
teken får tillgång till. Men det som påverkar utbudet än mer är de upphovsrätts-
liga reglerna, regler som hindrar biblioteken att uppfylla vissa av sina mål. 
Exempelvis blir det svårt att uppfylla de krav på material för invandrargrupper 
som Höglund och Klingberg beskriver i sin bok.106 Även om biblioteken som 
jag nämnt vill kunna erbjuda film från all världens länder och på många olika 
språk så är det i praktiken svårt att göra detta. Denna typ av filmer finns sällan 
tillgängliga via distributionsbolagen, inte heller har filmbolagen något större 
intresse av att göra dem tillgängliga på hyrfilmsmarknaden. 

 

                                                 
104 Intervju med Karin Håstad, Uppsala stadsbibliotek. 
105 Intervju med Gun Dreijer, Mölnlycke stadsbibliotek. 
106 Höglund & Klingberg, 2001, sid. 37. 
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6 Avslutande diskussion 

Vilka är då källorna till filmkanonbildningen på folkbiblioteken? Vad är det 
enligt min undersökning som avgör vilka filmer som hamnar på bibliotekshyl-
lorna? För att svara på dessa frågor har jag först med hjälp av Bourdieus nyck-
elbegrepp velat sätta in frågan i ett större sammanhang och måla upp en bild av 
bibliotekens position i samhället i allmänhet och på de kulturella fälten i syn-
nerhet. Jag menar att folkbiblioteket har en privilegierad position på de kultu-
rella fälten; auktoriteten att definiera god kultur följer automatiskt med biblio-
tekens samhälleliga roll och uppdrag. Biblioteket som institution representerar 
ett kulturellt kapital då det samlar sådant material som den dominerande klas-
sen eller den kulturella eliten gett sitt erkännande. Men biblioteket måste stän-
digt kämpa för att behålla sin auktoritet och försvara sin sällsynthet, en kamp 
som främst handlar om valet av vilka produkter biblioteket ska omfamna. I mitt 
fall handlar det om att biblioteken för att behålla sin position följaktligen måste 
välja sådana filmer som förstärker dess kollektiva habitus, filmer som represen-
terar symboliskt kapital. Den centrala frågan i mitt sökande efter kanonbild-
ningens källor är därför vad det är som avgör om en film, i ett bibliotekssam-
manhang, kan sägas besitta något symboliskt kapital eller inte. 

Undersökningen visar att filmrecensioner i de stora svenska tidningarna är 
av stor betydelse för om de urvalsansvariga på biblioteken ska vara intressera-
de av att köpa in en viss filmtitel eller inte. Även om biblioteken ibland motsät-
ter sig recensenternas goda kritik (som i fallet med våldsfilm som får bra kritik) 
och att mindre god kritik inte alltid hindrar biblioteken från att köpa en viss 
film (som när ansedda regissörer gör en mindre bra film) så går recensionernas 
betydelse inte att underskatta.107 God kritik i majoriteten av tidningarna innebär 
i de flesta fall att filmen kan anses besitta symboliskt kapital, och kan nästintill 
ses som en garant för att biblioteken åtminstone kommer att försöka få tag på 
filmen ifråga. Andersson och Nilsson frågar sig i sin diskussion om biblioteka-
riernas hegemoniska påverkan på användarna, om det verkligen är bibliotekari-

                                                 
107 Se exemplen i kapitel 5.1. 
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erna som utgör en kulturell hegemoni eller om dessa är en del av en större 
maktapparat och enbart reproducerar de normer som sätts högre upp. Jag är här 
lockad att tänka i liknande banor. Då recensioner utgör en så central del vid 
bibliotekens filmurval skulle man kunna säga att det är de stora tidningarnas 
recensenter som har den verkliga makten. Genom att följa recensionerna och 
köpa in filmerna som lovordats i pressen hjälper biblioteken till att reproducera 
och förmedla det symboliska kapital som den kulturella eliten (recensentkåren) 
tillskrivit filmerna. 

Men det är inte bara recensioner som avgör filmers eventuella kapital, bib-
liotekarierna ser till en rad olika aspekter vid urvalet. Trots att inget av biblio-
teken i undersökningen har några nedtecknade kriterier för filmurval framträ-
der ändå ett par när man jämför intervjusvaren med varandra. Informanterna 
ser det t.ex. som viktigt att tillhandahålla film från många olika länder och på 
många olika språk; ”klassiker”; film som är svår att få tag på; film som inte 
finns hos de privata videouthyrarna, osv. Förmågan att identifiera alla de typer 
av film som passar och som bör finnas på biblioteket, förväntas finnas som en 
inneboende egenskap hos bibliotekarierna. Genom bakgrund, utbildning och 
vistelse i bibliotekssfären har dessa möjligen förskaffat sig en sådan habitus 
som gör det möjligt att urskilja och värdera olika filmkonstverk och filmstilar. 
Biblioteken och dess bibliotekarier verkar föredra ”ingen policy” som policy 
istället för några uttalade riktlinjer för urval och beståndsutveckling. Detta ser 
jag som ett tydligt uttryck för den transcendenta kvalitetssynen. Det går inte att 
på förhand bestämma några urvalskriterier för vilka filmer man ska köpa in, 
bibliotekarierna identifierar kvaliteten hos filmerna först när de kommer i 
kontakt med dem.  

Med påståendet att den transcendenta kvalitetssynen dominerar kan man 
tycka att min undersökning borde vara meningslös, att det med anledning av 
bibliotekens transcendenta kvalitetsnormer inte är möjligt att få några svar på 
frågorna om urvalsprinciper. Jag hade trott att biblioteken skulle ha mer klara 
riktlinjer för vad som ska köpas in, kanske kan man förvänta sig att en så cen-
tral samhällelig institution som folkbiblioteken borde vara noga med den typen 
av frågor. Men den transcendenta kvalitetssynen är inte ensamt rådande. Vissa 
riktlinjer för urval finns på biblioteken, som de jag nämnt ovan, även om de i 
hög grad är outtalade.  

I viss mån finns egentligen alla Garvins kvalitetsdefinitioner närvarande i 
mitt material men deras närvaro i och påverkan på urvalsprocessen skiftar. Då 
tre av de fyra biblioteken i min undersökning har avgiftsbelagda filmlån väck-
tes förstås frågan om ekonomins påverkan på urvalet. Denna påverkan är långt-
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ifrån obetydlig. Den ekonomiorienterade kvalitetssynen som finns på dessa 
bibliotek påverkar definitivt utbudet. Biblioteken köper ständigt in en andel 
filmer som de tror att användarna kommer hyra mycket, och dessa filmer får 
sedan finansiera de smalare filmerna som inte hyrs ut i samma utsträckning. De 
ekonomi- och användarorienterade sätten att se på kvalitet är här nära sam-
mankopplade. Den ekonomiorienterade kvalitetssynen förutsätter att man dels 
har kännedom om vad besökarna vill ha för film, dels att man försöker uppfylla 
dessa önskemål, om inte filmerna faller besökarna i smaken hyrs de inte ut och 
inga nya filmer kan då heller köpas in. Vad som framkommit är att besökare i 
hög grad efterfrågar sådant som passar bibliotekets kvalitetslinje, och att bibli-
oteket när så inte är fallet inte heller köper in det som önskats. Krasst skulle 
man kunna säga att biblioteken är lyhörda gentemot besökarna så länge dessa 
efterfrågar sådant som biblioteken själva vill ha. Men de ekonomiska kalkyle-
ringarna får till viss del kvalitetskraven att sjunka när det gäller sådant som 
besökare önskat.  

Även produktorienterade kvalitetsdiskussioner har förts på biblioteken, 
främst rörande skillnaderna i hållbarhet mellan DVD-formatet och VHS-
formatet. Problematiken med de inte fullt så slitstarka DVD-skivorna är dock, 
vad jag förstått, inget som har påverkat filmurvalet i någon betydande utsträck-
ning vad gäller specifika titlar. Inte heller har den medfört att något bibliotek 
avstått från att övergå till att i första hand köpa film på DVD framför VHS. 
Karin Håstad på Uppsala stadsbibliotek nämner att de då och då fortfarande 
köper film på VHS, eftersom vissa filmer, speciellt äldre sådana, ej finns till-
gängliga på DVD. Faktumet att inte all film som finns på VHS även finns som 
DVD och tvärtom, skulle kunna påverka vilka specifika titlar som biblioteket 
köper in. Då biblioteken i min undersökning i stort sätt enbart köper in film på 
DVD skulle man kunna tänka sig att de titlar som enbart finns tillgängliga på 
VHS följaktligen ej kommer att köpas in. Detta är dock inget som mina infor-
manter gett uttryck för, merparten titlar finns både som DVD och VHS och 
äldre filmer som tidigare varit utgivna på VHS ges kontinuerligt ut även som 
DVD. Jag har heller inte uppfattat att det standardorienterade synsättet har 
någon större påverkan på filmutbudet, även om jag nämnt det i jämförelsen 
mellan kostnaderna för film jämfört med litteratur. Det man kan tänka sig är att 
faktumet att film är så pass mycket dyrare att köpa in än litteratur begränsar 
antalet titlar biblioteket köper in, något som nämnda Sundell och Sundell 
uppmärksammar i sin magisteruppsats.  

Faktumet att film är dyrare än litteratur är också en av huvudanledningarna 
till att flertalet bibliotek valt att finansiera sin filmverksamhet med hjälp av 
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utlåningsavgifter. Spontant känns avgiftsbelagda lån förstås fel, då en stor del 
av poängen med folkbiblioteken, åtminstone för mig, är att lånen där ska vara 
fria. Att ta betalt för filmerna innebär ett betydande ideologiskt ställningsta-
gande. Att ha just filmerna avgiftsbelagda tror jag signalerar att film bara är 
underhållning och därmed inte lika legitim kultur som litteratur. Samtidigt 
förstår man hur biblioteken har resonerat. Då anslagen inte blivit större, trots 
att ett nytt medium gjort entré, har man sett det som en alltför stor uppoffring 
att ha filmen avgiftsfri. Fria filmlån skulle innebära att man tvingades bekosta 
filmen genom att ”stjäla” pengar som främst skulle ha gått till litteraturinköp, 
något man inte funnit acceptabelt. Därför har avgifter förmodligen varit en 
förutsättning för att många bibliotek överhuvudtaget har ansett sig kunna starta 
en filmverksamhet. Och om man ska se något positivt med avgifterna kan man 
föreställa sig att de i viss mån hjälper till att upprätthålla en bred filmavdelning 
med både populär- och kvalitetsfilm. En annan positiv – om än marginell – 
effekt som avgifter på film fört med sig är att biblioteken blivit mer måna om 
att marknadsföra och synliggöra sin filmavdelning. Systemet med självförsör-
jande filmverksamheter bygger på att filmerna ständigt hyrs ut vilket gör det 
desto viktigare att synliggöra dem för besökarna. I min undersökning illustre-
ras detta med att de bibliotek som tar ut avgifter för filmerna samtliga har valt 
att placera dessa på en central plats i biblioteken, nära entrén. Uppsala stads-
bibliotek däremot, som har avgiftsfria filmlån, förvarade vid intervjutillfället 
sina filmer gömda bakom en lång bokhylla i ett separat rum längst in i biblio-
teket. 

För att summera; filmers symboliska och/eller kulturella kapital är i min 
mening det som främst styr utbudet på biblioteken. Som kapital räknar jag 
förutom filmers konstnärliga värde även deras andra i sammanhanget fördelak-
tiga egenskaper, såsom att de är klassiker, allmänt svåråtkomliga, producerade 
i otraditionella filmländer, regisserade av välkända och ansedda regissörer, osv. 
Min undersökning visar dock att det också finns helt andra aspekter än filmers 
kapital som har betydelse för utbudet, varför kapital-diskussionen inte är 
oproblematisk. Bibliotekens ekonomiska tänkande liksom valet av filmdistri-
butör påverkar filmutbudet, och de upphovsrättsliga reglerna bestämmer vilka 
filmer som ens kan vara möjliga att köpa in. Man kan tycka att de få riktlinjer 
som återges i bibliotekslagen även borde gälla för film, såsom bibliotekens 
skyldighet att tillhandahålla material för invandrargrupper på deras modersmål. 
Men om det skulle finnas ett sådant krav även för filmen skulle det krävas en 
lagändring vad gäller upphovsregler, då det utifrån vad som framkommit i min 
undersökning ofta är dessa som förhindrar biblioteken att tillhandahålla just 
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den typen av film. Att biblioteken i och med de upphovsrättsliga reglerna har 
starkt begränsade möjligheter att köpa in de filmer som de verkligen vill ha 
torde också vara orsaken till situationen med det likriktade utbudet, som jag 
beskriver i uppsatsens inledning. 
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7 Sammanfattning 

Bakgrunden till denna uppsats har varit en förundran över folkbibliotekens 
likartade utbud av spelfilm, där vissa filmer är mer vanligt förekommande än 
andra liknande filmer. Uppsatsen syftar därför till att undersöka vad denna 
filmkanonbildning har för källor, dvs. vad det är som i praktiken styr vilka 
filmer som hamnar på biblioteken. Materialet består av kvalitativa intervjuer 
med fem stycken folkbibliotekarier på bibliotek av varierande storlek. Som 
analysredskap används främst David A. Garvins olika kvalitetsdefinitioner 
samt Pierre Bourdieus tre nyckelbegrepp kapital, habitus och fält. Utgångs-
punkten för användandet av Bourdieus teorier är att filmer som konstverk 
betraktade besitter symboliskt kapital i skiftande grad vilket påverkar deras 
möjligheter att hamna på biblioteken.  

Undersökningen visar att inget av biblioteken har några nedtecknade eller 
uttalade urvalskriterier för film. Istället är det en sorts tyst överenskommelse 
bibliotekarierna emellan som styr vilken sorts film som köps in. Klart är att 
biblioteken i första hand vill tillhandahålla kvalitetsfilm, men vad som är kvali-
tetsfilm är något som bibliotekarierna anar intuitivt, vilket går i linje med 
Garvins transcendenta kvalitetsdefinition. Filmer som är svåråtkomliga, klassi-
ker och/eller på andra språk än svenska och engelska är också något som bibli-
oteken strävar efter att kunna erbjuda. Recensioner i de stora svenska tidning-
arna spelar en viktig roll vid urvalet, då bra kritik i dessa innebär ofta en gratis-
skjuts in på biblioteken för filmen i fråga. För svenska filmer är kraven ofta 
något lägre, dessa behöver inte få fullt så gott mottagande. Detsamma gäller 
filmer av sedan tidigare erkända regissörer, vilket jag ser som ett tecken på att 
även regissörens symboliska kapital har betydelse för om biblioteket ska köpa 
in en film eller inte.  

Det är dock inte enbart filmers symboliska kapital som avgör deras vara el-
ler icke vara på biblioteken. Då många bibliotek finansierar sina filmverksam-
heter genom utlåningsavgifter finns vissa krav på att filmerna måste dra in 
pengar, något som påverkar urvalet. Biblioteken måste också av upphovsrätts-
liga skäl ha särskilda hyrutgåvor av filmerna för att få låna ut dem, och då långt 
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ifrån alla filmtitlar finns tillgängliga på hyrfilmsmarknaden begränsas bibliote-
kens valmöjligheter starkt. Olika filmleverantörer har också olika filmutbud 
och serviceinriktning, varför bibliotekets val av leverantör också har betydelse 
för urvalet. 
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