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Inledning 

”Jag har en fråga ang. DVD-filmutlåning (uthyrning?): är det numera något 
huvudbibliotek/större bibliotek som inte erbjuder detta till sina låntagare?”1 
Frågan som ställs av en bibliotekarie på Biblist i mars 2007 kan ses som ett 
tecken på hur självklar filmens plats på bibliotek ter sig i många bibliotekariers 
ögon. Men hur är det med låntagarna själva, vilken syn har de på biblioteks 
filmverksamhet? När jag började ta del av tidigare forskning om film på 
bibliotek blev jag snabbt varse två saker: dels att det är ett tämligen outforskat 
område, dels att det som är allra minst utforskat är låntagarnas tankar om denna 
företeelse. Bibliotekarier intervjuas om sin syn på film och vilka urvalskriterier 
de använder sig av vid filminköp. Låntagarna själva får sällan komma till tals i 
dessa undersökningar. Istället filtreras deras tankar och åsikter genom de 
intervjuade bibliotekarierna, som med olika grad av övertygelse uttalar sig om 
besökarnas uppfattningar. Eftersom bibliotek är till för sina låntagare anser jag 
att det är viktigt att ta del av besökarnas egna synpunkter.  

Att film utgör en uppskattad del av biblioteks utbud vet alla som stått och 
bläddrat i en utplockad videohylla på biblioteket. Att filmverksamheten 
omfamnas av låntagarna behöver dock inte betyda att de ser den som en 
självklarhet. Filmens förutsättningar på bibliotek skiljer sig på olika sätt från 
andra mediers. Samtidigt som det kan ses som en given del av ett biblioteks 
kulturfrämjande uppdrag, gör förekomsten av videobutiker det möjligt att 
ifrågasätta nödvändigheten av att kunna låna film på bibliotek. Att avgifter på 
filmlån är vanligt förekommande är även det ett särskiljande drag för mediet i 
en bibliotekskontext. Att undersöka attityder till film på bibliotek är idag också 
högst relevant, eftersom det på flera håll just nu pågår försöksverksamheter 
med nedladdning av film via bibliotek. 

Jag är dels intresserad av vad det är som gör att vissa personer lånar film 
på bibliotek, dels av hur dessa personer ser på denna företeelse. Ser de film-
mediet som en naturlig del av biblioteks verksamhet? När det gäller spelfilm – 

                                                 
1 BIBLIST archives – March 2007 (#164), http://segate.sunet.se/cgi-
bin/wa?A2=ind0703&L=BIBLIST&P=22145, 2007-05-25.  
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som är det jag kommer att koncentrera mig på i denna uppsats – tycker de att 
det är någon viss slags film som hör hemma på bibliotek? För att förstå hur 
låntagarna ser på filmverksamheten vill jag också undersöka hur de resonerar 
kring videobutiker och nedladdning, samt vad de anser om att filmlån på vissa 
bibliotek är avgiftsbelagda. Jag är också intresserad av vilka smakpreferenser 
filmlåntagarna ger uttryck för. 

I mitt urval har jag begränsat mig till låntagare som vid flera tillfällen 
under det senaste året har lånat film på bibliotek. Metoden är kvalitativa 
intervjuer med besökare vid huvudbibliotek på ett flertal orter, på detta 
intervjumaterial har jag sedan tillämpat en textanalys. 

Disposition 
I Bakgrund och tidigare forskning presenteras en sammanställning av det som 
finns att tillgå av tidigare forskning i ämnet. Denna tidigare forskning har varit 
vägledande vid utformandet av de tio delfrågeställningar som presenteras i 
kapitlet Syfte och frågeställningar. Uppsatsens teoretiska ramar redogörs för i 
Teoretiska utgångspunkter. I Källmaterial och metod redovisar jag hur under-
sökningen gått till. Undersökningsdelen inleds med avsnittet Presentation av 
orter och dess bibliotek, följt av Presentation av informanter. Kapitlet Resultat 
är indelat i tio olika teman där jag presenterar de svar som textanalysens 
delfrågeställningar resulterat i. I kapitlet Analys dras slutsatser utifrån dessa 
svar för att besvara de övergripande frågeställningarna. I kapitlet 
Slutdiskussion diskuterar jag slutligen betydelsen av mina slutsatser utifrån en 
mer övergripande bibliotekskontext, samt ger förslag på vidare forskning. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Tämligen lite forskning har bedrivits på området film på svenska folkbibliotek. 
Det rör sig i huvudsak om magisteruppsatser och andra undersökningar på 
högskolenivå, varav huvuddelen presenteras här. I endast ett fall är det fråga 
om en användarundersökning. De flesta undersökningar studerar bibliotekariers 
urvalskriterier för film och andra faktorer som har betydelse för urvalet. 
Eftersom urvalsprocessen avgör vilket filmbestånd som erbjuds användarna 
anser jag dock att det är nödvändigt att ge en bild av denna process, för att på 
så sätt sätta in min användarundersökning i ett sammanhang. 

Kapitlet inleds med en kort historik, därpå följer avsnitten Filmmediets 
ställning på bibliotek, Urvalsprocessen för film vid svenska bibliotek, 
Användares syn på film på bibliotek, Internationell utblick samt Nedladdning 
av film via bibliotek. 

Film på bibliotek – en historik 
Redan 1949 ansågs i kulturpolitiska dokument att bibliotek skulle tillhanda-
hålla film: ”Folkbiblioteket skall fylla sin uppgift genom att till medborgarnas 
förfogande kostnadsfritt ställa böcker och annat material för förmedling av 
tankar och idéer: tidskrifter, tidningar, kartor, bilder, film, grammofonskivor.” 
(SOU 1949:28, enligt Sundell & Sundell).2 Det dröjer dock innan denna tanke 
omsätts i praktiken. Under tidigt 1970-tal påbörjades en försöksverksamhet 
med film på ett fåtal bibliotek, men målgruppen var då förskolebarn. P.g.a. 
upphovsrättsliga bestämmelser var det inte heller möjligt att ha en utlånings-
verksamhet, utan det rörde sig om filmvisning i bibliotekets lokaler.3 Under 
större delen av 1980-talet är situationen likartad: utlåningsverksamhet tillåts på 

                                                 
2 Sundell, Christel & Sundell, Weine, 2004, Film på svenska folkbibliotek – En diskursiv analys av stat-
liga offentliga utredningar som behandlar folkbibliotekens verksamhetsmål och mediepolitik, s 39. 
3 Jonasson, Patrik, 1996, Video på bibliotek – En granskning av spelfilmsverksamheten på svenska 
folkbibliotek, s 66. 
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ett fåtal bibliotek men är nästan uteslutande begränsad till Utbildningsradions 
filmer och lokalt producerade filmer.4 

1989 sluts ett avtal mellan Svenska Kommunförbundet och Sveriges 
Videodistributörers förening som gör det möjligt för bibliotek att låna ut spel-
film. Året efter sluts ytterligare ett avtal som innebär att dessa lån får vara 
avgiftsbelagda.5 

Som förklaring till filmens relativt långsamma intåg på biblioteken anger 
bibliotekarie Bengt Källgren i artikeln ”Vart är videon på väg?” att videofilm 
under 1970-talet i första hand förknippades med lågkvalitativ och våldsam 
film.6 Under 1980-talets första hälft intensifieras denna debatt. Den avtar dock 
efter några år och vid mitten av 1980-talet ökar försäljningen av videoapparater 
samtidigt som videouthyrarnas omsättning också ökar kraftigt.7 Videon blir 
under denna period ett etablerat inslag i de svenska hemmen. 

Örjan Lissvik har i sitt specialarbete Video på bibliotek? (1982) skickat ut 
en enkät till 74 stycken bibliotek där han har undersökt attityder till videofilm 
på bibliotek. Ett förslag från videogramutredningen var vid tidpunkten för 
denna uppsats ute på remiss och snart skulle riksdagen ta ställning till om 
folkbiblioteken skulle distribuera videogram eller inte.8 Det visade sig att en 
majoritet av dem som svarade på enkäten ansåg att video i någon form hör 
hemma på bibliotek. De som ställer sig negativa hänvisar till avsaknaden av 
ekonomiska och personella resurser. Många anger också avsaknaden av 
målformuleringar som orsak.9 

1989 möjliggjordes alltså utlån av spelfilm på svenska folkbibliotek genom 
ett avtal mellan Svenska Kommunförbundet och Sveriges Videodistributörers 
förening. Patrik Jonasson har i sin magisteruppsats Video på bibliotek – En 
granskning av spelfilmsverksamheten på svenska folkbibliotek (1996) skickat ut 
en enkät till de 286 huvudbiblioteken i Sveriges kommuner för att undersöka 
vilken effekt detta avtal haft. 250 bibliotek svarade, varav 130 hade spelfilm. 
Enkäten visade att de främsta skälen till att biblioteken börjat med film-
verksamhet var att man ville locka nya besökare till biblioteken, att BTJ er-
bjudit dem ett filmpaket, att man ville fungera som ett komplement till de 
kommersiella filmuthyrarna och att film sågs som ett självklart medium på 
bibliotek. 60 procent tog ut en avgift, vanligast var 20 kronor per film. Urvals-

                                                 
4 Källgren, Bengt, 1997, “Vart är videon på väg?”, s 120. 
5 Jonasson, 1996, s 66. 
6 Källgren, 1997, s 120. 
7 Jonasson, 1996, s 8. 
8 Lissvik, Örjan, 1982, Video på bibliotek?, s 30. 
9 Lissvik, 1982, s 25. 
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kriterier för filmer var god innehållslig kvalitet, klassiker och film som man 
trodde skulle intressera låntagarna. Det konstateras att Bibliotekstjänst är den 
störste leverantören av film till biblioteken.10 

Filmmediets ställning på bibliotek  
Innan vi går in på de undersökningar som gjorts om bibliotekariers urval av 
film kan det vara lämpligt att i korthet beröra hur frågan om film på bibliotek 
behandlats i kulturpolitiska dokument, samt ta del av statistik om folkbiblioteks 
filmbestånd och -förvärv. Detta för att få en uppfattning om det politiska 
idéklimatet i denna fråga och se i vilken utsträckning mediet prioriteras i 
bibliotekens verksamhet. 

Film på bibliotek i kulturpolitiken 
Film på svenska folkbibliotek – En diskursiv analys av statliga offentliga 
utredningar som behandlar folkbibliotekens verksamhetsmål och mediepolitik 
(2004) är en magisteruppsats av Christel Sundell och Weine Sundell. De vill 
med hjälp av diskursanalys och Bourdieus fältteorier undersöka filmens ställ-
ning på svenska folkbibliotek, så som den kommer till uttryck i statliga offent-
liga utredningar under åren 1949-2004. De konstaterar att det i dessa ut-
redningar finns olika möjliga sätt att betrakta folkbibliotekens verksamhet och 
mediebestånd. I 1949 års utredning identifierar de en syn på verksamheten som 
bildande, utbildande och kulturfrämjande och en mediesyn där alla medier har 
lika värde. Under 1970-talet lever denna syn i stort sett kvar, men biblioteket 
betraktas då mer som kultur- och informationscentrum. Under 1980-talet 
identifierar de ett brott mot denna syn då folkbibliotekens verksamhet främst 
definieras som läsfrämjande. De offentliga utredningarna från 1980-talet fram 
till idag präglas av denna syn, konstaterar författarna. 

Sammantaget finner de att en rädsla för nya medier är vanligt före-
kommande i dessa utredningar och att nya medier ses som ett hot mot boken. 
Utredningar som först och främst beskriver folkbiblioteks verksamhet som 
läsfrämjande stänger ute andra idéer om hur folkbibliotek ska drivas, menar 
de.11 

                                                 
10 Jonasson, 1996, s 66. 
11 Sundell & Sundell, 2004, s 86 ff. 

 9



Film på bibliotek – statistik 
Sundell & Sundell har även tagit del av SCB:s statistik om biblioteks verk-
samhet för att undersöka i vilken grad film prioriteras. Här redovisas deras 
resultat, följt av en egen jämförelse med statistik från senare år. 

År 2002 utgjorde film 0,48 procent av det totala antalet medier på svenska 
folkbibliotek. Av nyförvärven var 1,45 procent filmer. I snitt köptes en film in 
för var 66.e bok. Denna svaga representation för filmmediet kan inte motiveras 
genom utlåningsstatistik, menar författarna – under åren 2000-2002 sjönk 
utlåningen av böcker medan den steg för film och medan varje videogram lånas 
ut drygt 10 gånger per år är motsvarande siffra för böcker 1,5. 

Inte heller priset på videogram kan motivera filmens svaga ställning, 
menar de. BTJ:s priser varierar mellan 495 och 595 kr per film, vilket är 
ungefär dubbelt så mycket som bibliotek betalar för en bok. Men samtidigt 
finansieras på många bibliotek filmverksamheten med en avgift och det högre 
priset kan därför inte ses som ett hinder, säger författarna. De drar slutsatsen att 
filmen, jämfört med boken, är klart underrepresenterad på svenska folkbiblio-
tek. Medieutbud och nyförvärv skulle kunna se helt annorlunda ut.12 

En uppdatering av denna statistik ser ut enligt följande. 2005 utgjorde 
filmen 0,63 procent av det totala antalet medier och 1,76 procent av 
nyförvärvet bestod av filmer. I snitt köptes en film in för var 48:e bok.13 Ut-
låningen av böcker fortsatte att sjunka under 2002-2005.14 Utlåningen av film 
steg under samma period men sjönk något 2005. Varje bok lånades 2005 ut 1,5 
gånger medan motsvarande siffra för film var 7,8.15 Några dramatiska 
förändringar har alltså inte skett under perioden 2002-2005 när det gäller folk-
bibliotekens statistik, även om filmens kvantitativa representation ökat något. 

Urvalsprocessen för film vid svenska bibliotek 
Under senare år har flera undersökningar studerat svenska folkbiblioteks 
urvalsprocess för film. Dels hur denna rent praktiskt går till, dels vilka urvals-
kriterier och resonemang som ligger till grund för inköpsbeslut. Dessa under-
sökningar är av intresse för denna uppsats eftersom urvalsprocessen har en 
självklar betydelse för vilket utbud användarna kan ta del av. 

                                                 
12 Sundell & Sundell, 2004, s 41 ff. 
13 Folkbiblioteksstatistik, Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/templates/Product____10211.asp, 
2007-03-06. 
14 Folkbiblioteken 2005, 2006, Kulturrådet, http://www.kulturradet.se/ovfiles/folkbiblioteken_2005.pdf, s 
14. 
15 Folkbiblioteksstatistik, Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/templates/Product____10211.asp, 
2007-03-06. 
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Magnus Cadier har i sin magisteruppsats Dokumenttypers prioritering på 
folkbibliotek (2002) intervjuat fem bibliotekarier vid olika folkbibliotek och 
tolkar sitt material utifrån bland annat teorier om skrift- och bildspråkskulturer 
och etnologen Åke Dauns teorier om värderingar. Cadier anser sig kunna utläsa 
värdenormer som är gemensamma för flera bibliotekarier, framför allt en syn 
på boken som det främsta mediet. Detta gör att andra medier har svårt att hävda 
sig på bibliotek, menar han. Han tolkar detta som att bibliotekarierna med- eller 
omedvetet försvarar en skriftspråkskultur och diskriminerar en bild-
språkskultur.16 

I sin magisteruppsats Att ha och inte ha – En studie kring bibliotekariers 
värderingar och urvalskriterier för spelfilm på bibliotek (2003) har Maria 
Andersson och Emma Nilssons genomfört åtta intervjuer med bibliotekarier på 
bibliotek av olika storlek runt om i landet. De använder sig bl.a. av Antonio 
Gramscis (italiensk politiker och filosof) teorier om kulturell hegemoni och den 
amerikanske sociologen Herbert Gans teorier om smakkulturer och smak-
publiker för att tolka materialet. (Se denna uppsats Teoretiska utgångspunkter-
kapitel för mer om Gramscis och Gans teorier.) 

Vissa av biblioteken i Andersson och Nilssons undersökning har film och 
några planerar att sätta igång en filmverksamhet. Alla biblioteken använder sig 
i huvudsak av BTJ som inköpskälla. De vanligaste målsättningarna med biblio-
tekens filmverksamhet är att främja kultur och demokrati, men även 
folkbildningstanken lyser igenom i informanternas resonemang, konstaterar 
författarna. Däremot är det ingen av informanterna som förknippar spelfilm 
med information vilket kan bero på att det finns en tradition av att se film som 
ett underhållningsmedium. 

Flera bibliotek vill fungera som ett alternativ till de lokala videouthyrarnas 
utbud och satsar därför på klassiker och kvalitetsfilm. Biblioteken vill också 
motverka den amerikanska dominansen på spelfilmsmarknaden genom att 
erbjuda t.ex. europeisk film. 

Samtliga informanter uppger att man vill köpa in film av god kvalitet, men 
definitionen av kvalitet skiftar. Andersson och Nilsson konstaterar att 
informanterna använder sig av både ett intuitivt kvalitetsbegrepp – en intuitiv 
känsla för vad som är bra – och ett användarorienterat kvalitetsbegrepp, där det 
som tillfredsställer låntagares önskemål uppfattas som kvalitet.  

                                                 
16 Cadier, Magnus, 2002, Dokumenttypers prioritering på folkbibliotek, s 35 ff. 

 11



Flera av informanterna menar att man inte bara vill gå efter vad låntagarna 
vill ha utan även få dem att upptäcka filmer de inte visste fanns, vilket 
författarna tolkar i termer av folkbildning. 

Informanterna ser film och litteratur som två medium som berikar 
varandra. Litteraturen fungerar dock som en norm i arbetet med film, 
konstaterar författarna. Detta visar sig bland annat i att man går efter kvalitets-
kraven för böcker när man köper in film. 

Samtliga informanter säger sig med sitt filmutbud vända sig till alla in-
vånare i kommunen. När informanterna talar om olika grupper inom användar-
gruppen så handlar det främst om åldersgrupper. Men, menar Andersson och 
Nilsson, en lika relevant indelning är efter Gans begrepp smakkultur, dvs. 
vilken typ av film man föredrar, och med en sådan indelning kan biblioteken 
inte sägas vända sig till alla, utan i första hand den finkulturella smakpubliken, 
vilket gör att de användare som tillhör en annan smakpublik vänder sig någon 
annanstans. 

Inköpsförslag är uppskattade och försöker tillgodoses, enligt informanter-
na. Låntagarnas inflytande är dock begränsat då filmerna måste passa in i 
bibliotekets kvalitetspolicy. 

”I och med att det inte finns några klara riktlinjer från kommun eller stat 
blir det de enskilda biblioteken som styr filmverksamheten”, konstaterar 
Andersson och Nilsson. Trots detta uppvisar biblioteken likartade normer och 
värderingar som styr filmverksamheten, påpekar de. Detta kan ses som ett 
uttryck för kulturell hegemoni, dvs. reproduktionen av en uppsättning normer 
och värderingar, menar författarna. Bibliotekarierna anpassar sig omedvetet till 
den kulturella hegemoni som biblioteket som institution står för. Att även 
användarna medvetet eller omedvetet påverkas av dessa normer, tar sig uttryck 
i att de flesta filmer de efterfrågar är sådana som passar in i bibliotekets övriga 
filmutbud, menar författarna.17 

Salomon Hellman förundras i sin magisteruppsats Filmkanonbildning på 
svenska folkbibliotek – En studie kring spelfilmsurval på svenska folkbibliotek 
(2006) över det likartade utbud som biblioteken enligt hans erfarenhet uppvisar 
och vill undersöka vad som styr vilka filmer som hamnar på biblioteken. Fem 
bibliotekarier på bibliotek av olika storlek har intervjuats. Materialet analyseras 
med hjälp av teorier om kanonisering och Bourdieus begrepp kapital, habitus 

                                                 
17 Andersson, Maria & Nilsson, Emma, 2003, Att ha och inte ha – En studie kring bibliotekariers 
värderingar och urvalskriterier för spelfilm på bibliotek, s 80 ff. 
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och fält.18 Resultatet av hans undersökning ligger i linje med Andersson och 
Nilssons. Hellman konstaterar att biblioteken vill tillhandahålla kvalitetsfilm, 
där kvalitet ses som något som bibliotekarierna anar intuitivt. 

Vilket kulturellt anseende filmer besitter – eller med Bourdieus 
terminologi, filmernas symboliska kapital – har betydelse för deras möjlighet 
att hamna på bibliotek, konstaterar Hellman, men han kommer också fram till 
andra faktorer som styr utbudet. Eftersom många biblioteks filmutbud 
finansieras genom utlåningsavgifter ställs krav på att filmerna ska vara 
attraktiva för låntagarna. En annan viktig faktor i sammanhanget är att till 
skillnad från till exempel böcker kan inte bibliotek köpa en film i en vanlig 
butik och börja låna ut den, det krävs uthyrningsrättigheter. Biblioteken kan 
alltså endast välja bland de filmer som finns på hyrfilmsmarknaden, en 
marknad som är mycket mindre än köpfilmsmarknaden. Vidare varierar olika 
filmleverantörers utbud, varför bibliotekens val av leverantör påverkar biblio-
tekens utbud.19 

På de flesta bibliotek i undersökningen finns möjlighet för låntagare att 
lämna inköpsförslag. Informanterna försöker uppfylla önskningarna så gott det 
går, men köper inte in vad som helst. Kraven sägs vara något lägre på de filmer 
som föreslås av låntagare. ”Är det kvalitet och inte något väldigt risigt så för-
söker vi köpa det”, som en bibliotekarie säger. En annan menar att biblioteken 
på senare år blivit mer efterfrågestyrda än tidigare, att man tar större hänsyn till 
besökares önskemål.20 Hellman konstaterar, liksom Andersson och Nilsson, att 
biblioteken sällan får förslag på filmer de inte skulle kunna tänka sig att köpa 
in. Han håller med Andersson och Nilsson om att detta bör ses som ett exempel 
på ”hegemonisk påverkan, där bibliotekariernas normer och värderingar förs 
över till besökarna”.21 Han håller också med Andersson och Nilsson om att det 
är tveksamt om det verkligen är bibliotekarierna som utgör en kulturell 
hegemoni eller om de snarare bör ses som en del av en större maktapparat och 
enbart reproducerar de normer som sätts högre upp. Hellman menar att 
eftersom bibliotekariernas urval till stor del påverkas av recensioner är det 
snarare recensentkåren som har den verkliga makten och att dessa därför kan 
ses som mer tongivande representanter för hegemonin.22 

                                                 
18 Hellman, Salomon, 2006, Filmkanonbildning på svenska folkbibliotek – En studie kring spelfilmsurval 
på svenska folkbibliotek, s 3. 
19 Hellman, 2006, s 48 f. 
20 Hellman, 2006, s 32. 
21 Hellman, 2006, s 33. 
22 Hellman, 2006, s 43 f. 
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Hur väljs spelfilm? – Urvals- och inköpsprocessen hos Bibliotekstjänst 
samt urvalsprocessen hos svenska folkbibliotek (2006) är en magisteruppsats 
av Cecilia Ungerbäck och Åsa Wiklund. Även här studeras bibliotekariers 
urvalskriterier för spelfilm, men Ungerbäck och Wiklund har också undersökt 
vilka urvalskriterier Bibliotekstjänst använder sig av på detta område. En 
elektronisk enkät har riktats till Sveriges 290 huvudbibliotek och den ansvarige 
för BTJ:s filmavdelning har intervjuats via e-post. Författarna använder sig av 
olika teorier om kvalitetsdefinitioner för att tolka sitt material.23 

Utifrån e-postintervjun drar författarna slutsatsen att Bibliotekstjänsts 
utbud begränsas av att filmbolag ger ut vissa filmer utan hyrvideorättigheter, 
dvs. endast som köpfilm. Detta leder i sin tur till att bibliotekens urvals-
möjligheter inskränks vilket i slutändan gör att biblioteksanvändarnas tillgång 
till film hämmas. BTJ har inga uttalade kvalitetskriterier vid filmurval mer än 
att filmer ”som propagerar för diskriminering, förtryck, förföljelser och över-
drivet våld” inte väljs ut.24 

Enligt enkätundersökningen har 88 procent av biblioteken film. Mot-
svarande siffra 1996 var 52 procent. Denna ökning kan bero på att filmmediet 
idag är mer accepterat, att filmintresset ökat överlag och på att biblioteken vill 
följa med i medieutvecklingen och locka nya användare, konstaterar författar-
na.25 

Det vanligaste sättet att finansiera filmverksamheten är att användarna 
betalar en avgift för att låna film. När filmen är inkluderad i inköpsbudgeten är 
den ofta tilldelad mindre än 10 procent. Detta borde tyda på att film-
verksamheten inte har någon hög prioritet i biblioteksverksamheten, 
konstaterar författarna. Den vanligaste storleken på filmutbudet är fler än 1000 
titlar, men det är också relativt vanligt att filmsamlingen består av 100-200 
titlar. De flesta bibliotek köper in 1-5 titlar per månad. 

Den främsta orsaken till att det ska finnas film på bibliotek är enligt en-
käten att filmmediet ses som en självklar del i det kulturutbud som ett bibliotek 
ska tillhandahålla. Författarna konstaterar att detta känns motsägelsefullt med 
tanke på hur (lågt) filmen faktiskt prioriteras.26 

De kriterier som biblioteken främst använder vid inköp är att filmen ska ha 
fått bra recensioner, att den ska intressera låntagarna och att den ska ha 
innehållslig kvalitet. Enkäten visar också att endast fem procent av biblioteken 

                                                 
23 Ungerbäck, Cecilia, & Wiklund, Åsa, 2006, Hur väljs spelfilm? – Urvals- och inköpsprocessen hos 
Bibliotekstjänst samt urvalsprocessen hos svenska folkbibliotek, s 6 f. 
24 Ungerbäck & Wiklund, 2006, s 74. 
25 Ungerbäck & Wiklund, 2006, s 62. 
26 Ungerbäck & Wiklund, 2006, s 62 ff. 
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har en fastställd kvalitetsdefinition för filmmediet. Istället använder man sig 
som tidigare undersökningar visat av ett intuitivt kvalitetstänkande.27 

74 procent av de svarande biblioteken som tillhandahåller film saknar en 
nedskriven målformulering för sin filmverksamhet. Avsaknaden av en mål-
formulering gör att filmverksamhetens status och prioritet riskerar att inte 
framgå på ett tydligt sätt, säger författarna.28 (Samma slutsats drar även Cadier 
i sin ovan nämnda uppsats.)29 

                                                

Resultatet av denna kvantitativa undersökning visar alltså att de tendenser 
som konstaterats i tidigare kvalitativa undersökningarna återfinns på ett flertal 
bibliotek. 

Användares syn på film på bibliotek 
Har vi det ni söker eller önskar ni något annat? – En undersökning av ung-
domars musik- och filmintresse och deras syn på musik- och filmutbudet i ett 
mindre och ett större bibliotek (2001), heter en magisteruppsats av Patrik 
Bäckwall. Denna undersökning är av särskilt intresse för min uppsats eftersom 
det är den enda jag funnit där biblioteksbesökarnas synpunkter står i centrum. 
Bäckwall har genomfört sin undersökning på Göteborgs och Borås stadsbiblio-
tek. Den baseras på en enkät som delats ut till 140 ungdomar i åldern 15-25 år. 
Bäckwall frågar sig bland annat om ungdomarna är nöjda eller missnöjda med 
sitt biblioteks- film- och musikutbud och om de har någon anledning att vara 
det. Enligt enkäten är det fler ungdomar i Borås än Göteborg som lånar 
videofilm på bibliotek, vilket antagligen beror på att Göteborgs filmlån är 
avgiftsbelagda, påpekar Bäckwall. Boråsungdomarna är överlag nöjda med 
filmutbudet. Där är det också fler som överhuvudtaget har en uppfattning om 
utbudet. Bäckwall anser sig inte kunna dra några säkra slutsatser om skillnader 
mellan städerna eftersom undersökningen i hans egen mening faller lite på att 
Göteborgsenkäten bygger på ett osäkrare underlag. Många av 
Göteborgsinformanterna hade t.ex. ingen uppfattning om utbudet eftersom de 
kom från en annan stad eller i vanliga fall brukade gå till ett annat bibliotek.30 

 
27 Ungerbäck & Wiklund, 2006, s 76. 
28 Ungerbäck & Wiklund, 2006, s 77. 
29 Cadier, 2002, s 35 ff. 
30 Bäckwall, Patrik, 2001, Har vi det ni söker eller önskar ni något annat? – En undersökning av ung-
domars musik- och filmintresse och deras syn på musik- och filmutbudet i ett mindre och ett större biblio-
tek, s 79. 
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Nedladdning av film via bibliotek 
Idag har de flesta bibliotek gått över till dvd-filmer även om en samling med 
vhs-filmer fortfarande finns kvar. Nästa steg i denna utveckling är förstås ned-
laddning. 

Möjligheterna att distribuera film snabbt och billigt har förändrats 
dramatiskt, skriver Gunilla Mosén i artikeln ”Snabb distribution bromsas av 
traditioner”. Förändringstakten bromsas dock av filmbolagens inarbetade 
infrastruktur för distribution av film: först biografpremiär, sedan dvd-
försäljning och sist tv-premiär. Idag är denna distributionsmodell hotad, 
framför allt av olaglig nedladdning via Internet. Eftersom denna har visat sig 
svår att stoppa görs nu ansträngningar att öka den lagliga handeln med film och 
musik över nätet. Bibliotek är en del av denna utveckling och en rad försök 
med ny distribution av film pågår nu på bibliotek i hela Norden. 

Norge framhålls i detta sammanhang ofta som ett föredöme i de övriga 
nordiska länderna, skriver Mosén. Norska filminstitutet och filmarkivet har 
idag en tjänst som gör det möjligt att ladda ner film till bibliotek och andra 
institutioner inom landet.31 

I Danmark kan Bibcast nämnas. Bibcast är en försöksverksamhet med 
video on demand, som sedan 2004 pågår på ett antal bibliotek och skolor i 
samarbete med danska filminstitutet. Bibcast erbjuder besökarna möjlighet att 
se film på plats på de olika biblioteken, i så kallade bredbandsbiografer. För 
låntagare vid bibliotek som är anslutna till Bibcast finns även möjlighet att se 
film hemifrån på den egna datorn, men då rör det sig endast om kortfilmer.32 
Syftet med Bibcast är att undersöka möjligheten att på sikt erbjuda filmer (även 
långfilmer) via bibliotekens hemsidor och inriktningen är på icke-kommersiell 
film.33 Mosén skriver att upphovsrättsförhandlingarna är komplicerade och idag 
blockerar möjligheterna att utveckla utbudet av film.34 

Värt att notera när det gäller Danmark är att den nya danska 
bibliotekslagen från 2000 explicit nämner att biblioteken ska tillhandahålla 
film.35 Den säger också att digitala medier (multimedia) ska erbjudas – två 
punkter som tillsammans kan sägas ha banat vägen för Bibcast. 

                                                 
31 Mosén, Gunilla, 2006, ”Snabb distribution bromsas av traditioner”, s 12. 
32 Bibcast – bibliotekernes bredbåndsbograf, https://www.bibcast.dk/99.aspx, 2007-04-18. 
33 Christensen, Lisbeth, Bibcast – broadband cinema, Scandinavian Public Library Quarterly, vol. 37, nr 
4, 2004, http://www.splq.info/issues/vol37_4/07.htm, 2007-04-18. 
34 Mosén, 2006, s 13. 
35 Forslag till lov om biblioteksvirksomhed, Folketinget, 
http://www.folketinget.dk/Samling/19991/lovforslag_som_vedtaget/L78.htm, 2007-04-18. 
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Även i Sverige görs flera försök, skriver Mosén. Bland annat vill Film i 
Västerbotten stimulera produktionen av kortfilm i regionen med en tjänst där 
man med sitt lånekort kan ladda hem regionalt producerade kortfilmer från 
bibliotekets hemsida.36 Bibliotekstjänst håller också på att utveckla en tjänst för 
nedladdning av film hemifrån via biblioteken men är förtegna om detaljerna 
kring denna tjänst.37 En av dess konkurrenter, FörlagEtt, lanserade i slutet av 
mars 2007 sin så kallade mediejukebox på ett antal bibliotek. Detta avsnitts 
rubrik, ”Nedladdning av film via bibliotek” är egentligen något missvisande 
när det gäller mediejukeboxen eftersom det här inte rör sig om nedladdning via 
Internet. Denna apparat fungerar nämligen så att den laddas med digitala filer – 
film, musik, ljudböcker m.m. – men låntagaren får själv bege sig till biblioteket 
och föra över dessa filer till sin egen mediaspelare och ta med sig dessa hem. 
Filerna slutar fungera efter en viss tid och låntagaren behöver således inte gå 
tillbaka till biblioteket för att lämna tillbaka dem.38 På sin webbsida anger 
förlaget två anledningar till mediejukeboxens konstruktion. Den ena är att de 
vill bidra till en levande biblioteksmiljö. Den andra är att stationära 
nedladdningsstationer av denna typ inte berörs av de upphovsrättsliga 
bestämmelser som reglerar fildelning på nätet.39 I startskedet är filmerna 
lågupplösta och anpassade för ett mindre skärmformat (320 x 240), men tanken 
är att filmer med högre upplösning ska kunna erbjudas efterhand.40 Hittills har 
13 bibliotek köpt in mediejukeboxen.41 

Nedladdning av film via bibliotek är naturligtvis inte unikt för Norden. 
Library Journal skriver i mars 2007 om video on demand-projektet 
MyLibraryDv. Ett trettiotal amerikanska bibliotek är anslutna till denna tjänst 
som erbjuder sina låntagare möjligheten att ladda ner filmer och tv-program via 
bibliotekets hemsidor.42 

Mosén konstaterar avslutningsvis: 

Det finns ingen samlad bild som visar hela utvecklingen av film på bibliotek men 
intrycket vid en rundringning till olika typer av bibliotek visar att intresset är stort. 

                                                 
36 Mosén, 2006, 13. 
37 Mosén, 2006, 13. 
38 Detta gäller kopieringskyddade filer. Vissa filer är dock fria, dvs. lånetiden är obegränsad. Detta gäller i 
inledningsskedet för spelfilmerna. 
39 Mediejukeboxen – bibliotekens digitala utlåningsdisk, http://www.mediejukeboxen.se, 2007-04-16. 
40 E-post från Christer Andersson, 2007-04-23. 
41 Mosén, 2006, s 13. 
42 Oder, Norman, 2007, “New downloadable video plan”, Library Journal 3/15/2007, vol. 132, nr 5, 
tillgänglig via Uppsala universitetsbiblioteks webbsida, 
http://web.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/pdf?vid=4&hid=22&sid=8bf1b875-e8a6-4a46-b452-
3cb3a01f5f3b%40sessionmgr9, 2007-04-18, s 17. 
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Området är så nytt att ingen forskning pågår hittills om film på bibliotek vare sig på de 
Bibliotekshögskolan eller på de filmvetenskapliga institutionerna.43  

Inom ramen för denna uppsats, vars fokus är låntagares attityder till film på 
bibliotek, finns inte möjlighet att kartlägga rådande upphovsrättsliga regler och 
maktstrukturer inom filmbranschen. Även om det inte finns någon samlad bild 
av utvecklingen av film på bibliotek kan det dock konstateras att det rör sig om 
en dynamisk utveckling och att frågan snarare är när än om, fysiska format på 
biblioteken ersätts av nedladdningsbara. 

Här kan det nämnas att huvudbiblioteket i Örebro för två år sen avvecklade 
utlån av både video/dvd och cd-skivor. Den direkta orsaken var budget-
underskott och rationaliseringskrav för administrativa uppgifter, men biblio-
tekarie Christer Klingberg säger också att avvecklingen ska ses som en del av 
det teknikskifte som alla bibliotek förr eller senare måste göra: 

CDskivan är på utgående liksom förmodligen också DVDfilmerna inom en snar framtid. 
Vi har idag istället cirka 450.000 låter [sic] som låntagarna kan ladda ned via nätet. (Mot-
svarar cirka 45.000 CD). Vi väntar bara på att den konservativa filmbranschen ska släppa 
till filmerna så att de bli[r] nedladdningsbara.44 

På frågan om avvecklingen lett till några reaktioner från låntagarna svarar 
Klingberg att det var skriverier i tidningarna och protester i början men att det 
har klingat av. 

Sammanfattning av Bakgrund och tidigare forskning 
En rad faktorer har betydelse för hur det filmutbud som låntagare erbjuds på 
svenska folkbibliotek ser ut. För det första kan det konstateras att biblioteken 
på grund av bestämmelser om upphovsrätt är begränsade till hyrfilms-
marknaden, en marknad som är betydligt mindre än köpfilmsmarknaden. Film-
bolagen avgör vilka filmer som ska ges ut som hyrfilmer. Vidare gör de 
distributörer biblioteken använder sig av ett urval då de bestämmer vilka av 
dessa hyrfilmer som ska ingå i deras utbud. Priset för en film med hyrfilms-
rättigheter är också betydligt högre än för en bok, vilket naturligtvis är något 
som bibliotek måste ta hänsyn till vid inköpsbeslut. 

Några tydliga nationella riktlinjer för film på bibliotek finns inte. Skriftliga 
målformuleringar för filmverksamheten är också sällsynta på biblioteken i 

                                                 
43 Mosén, 2006, s 13. 
44 E-post från Christer Klingberg, 2007-04-03. 
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dessa undersökningar. Författarna är kritiska till detta och menar att det kan 
medföra att film som medium får en oklar status på bibliotek och att valet av 
filmer riskerar att präglas av godtycklighet. Att filmverksamheten på vissa 
bibliotek helt eller delvis finansieras av en avgift medför också en risk att 
filmens status på biblioteken undergrävs, menar ett par författare. 

Trots den utbredda avsaknaden av formulerade målsättningar med film-
verksamheten konstateras att vissa synsätt återkommer bland bibliotekarier på 
olika bibliotek. Först och främst att film är en naturlig del av ett biblioteks 
verksamhet. I de fall där det ändå finns en tveksamhet till att satsa på 
filmverksamheten hänvisas till brist på ekonomiska och personella resurser. 
Vidare framkommer att många bibliotekarier menar: 

• Att filmverksamheten ska fungera som ett komplement till video-
butikers utbud 

• Att filmerna ska intressera låntagarna 

• Att biblioteken ska verka för spridning av icke-kommersiell film 

• Att filmverksamheten ska motverka dominansen av amerikansk film på 
filmmarknaden 

• Att filmerna ska ha en viss innehållslig kvalitet 

Detta är alltså faktorer som har betydelse för de prioriteringar bibliotek gör när 
de väljer vilka filmer som besökarna ska erbjudas. Filmverksamheten varierar 
naturligtvis mellan olika bibliotek när det gäller beståndets storlek och 
sammansättning. 

När det gäller låntagare konstateras att inköpsförslag är välkomna och att 
biblioteken försöker tillgodose dem, så länge dessa håller sig inom bibliotekens 
krav på kvalitet. Bibliotekariernas uppfattning om kvalitet är dock i stor 
utsträckning intuitiv, dvs. den baseras på en känsla av vad som är som kvalitet 
och vad som inte är det, en känsla som bibliotekarierna har svårt att närmare 
precisera. Det framkommer att de filmer som låntagare önskar påfallande ofta 
uppfyller bibliotekariernas kvalitetskrav. I två undersökningar tolkas detta som 
ett uttryck för kulturell hegemoni, dvs. att bibliotekens normer och värderingar 
överförs till låntagarna som med- eller omedvetet anpassar sig till dessa 
värderingar. Det sägs också att denna hegemoni bör ses i ett större perspektiv: 
biblioteken reproducerar värderingar som har sitt ursprung i ett större 
samhälleligt sammanhang, som t.ex. recensentomdömen. 
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Att böcker prioriteras framför film i bibliotekens verksamhet kan sägas 
vara statistiskt belagt. Andelen filmer som finns på och köps in till biblioteken 
är betydligt mindre än antalet böcker. Detta står inte heller i proportion till hur 
många gånger varje film respektive bok lånas ut. Denna låga prioritering av 
film behöver inte nödvändigtvis ha någon förankring i en personlig värdering 
från bibliotekariers sida. Så kan hos en bibliotekarie ett stort privat filmintresse 
sammanfalla med åsikten att det är ett biblioteks roll att tillhandahålla film, 
men det kan också vara precis tvärtom. Det kan dock konstateras att flera 
författare drar slutsatsen att de i sina intervjuer med bibliotekarier kan utläsa 
synsätt där film i en bibliotekskontext värderas lägre än film. 

I en diskursanalys av statliga offentliga utredningar konstateras också att 
dessa från 1980-talet och framåt innehåller formuleringar som i första hand 
definierar folkbibliotekens verksamhet som läsfrämjande, medan andra synsätt 
utestängs. 

Endast en användarundersökning har mig veterligen genomförts, en 
jämförelse av ungdomars syn på musik- och filmutbud vid ett större och 
mindre bibliotek. Författaren menar sig inte kunna dra några säkra slutsatser då 
den bygger på ett alltför osäkert underlag. 

Det konstaterades också att film på bibliotek är en del av en snabb 
digitaliseringsutveckling och att försöksverksamhet med nedladdning av film 
via bibliotek just nu pågår i Sverige och en rad andra länder. 

Avslutningsvis kan det konstateras att frågan om synen på film på bibliotek 
är en del av den större frågan om bibliotekens roll i samhället. Att denna roll 
ständigt är föremål för debatt och att vi just nu i samhället ser hur ett antal 
folkbibliotek på olika sätt försöker förnya sin verksamhet, är något som denna 
uppsats har som sin utgångspunkt. 
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Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur några filmlåntagare på fyra 
stycken svenska folkbibliotek ser på fenomenet film på bibliotek, och vilken 
funktion denna verksamhet fyller för dem. Jag vill också undersöka om någon 
viss filmsmak dominerar bland de intervjuade filmlåntagarna. Utifrån detta har 
två övergripande frågeställningar formulerats: 

 
• Vilken syn har de intervjuade låntagarna på fenomenet film på bibliotek 

och vilken funktion fyller denna verksamhet för dem? 
• Dominerar någon viss filmsmak bland informanterna? 

Den första av dessa frågeställningar bör delas upp i ett flertal del-
frågeställningar. Som framgick av kapitlet Bakgrund och tidigare forskning 
berör frågan om film på bibliotek en rad olika områden. Dessas betydelse för 
film på bibliotek är i min mening så stor att en undersökning av denna form 
skulle ge ett missvisande resultat om något av dessa områden lämnades åt 
sidan. 

Ett av dessa områden är videobutiker, som bibliotek genom sin film-
verksamhet ofta vill fungera som ett komplement till. Av intresse i en under-
sökning om låntagares syn på film på bibliotek blir därför hur de använder sig 
av videobutiker och hur de resonerar vid jämförelser av dessa och biblioteks 
filmverksamhet. 

En annan fråga har att göra med den dynamiska utveckling biblioteks film-
verksamhet befinner sig i, där försöksverksamheter med nedladdning via 
biblioteket just nu pågår på ett flertal håll. P.g.a. denna utveckling anser jag det 
nödvändigt att i denna undersökning belysa hur låntagarnas nedladdningsvanor 
ser ut idag och hur de förhåller sig till en framtida möjlighet att ladda ner film 
från bibliotek. 

En tredje fråga har med avgifter på filmlån att göra. Eftersom film på 
många bibliotek skiljer sig från andra medier genom att en avgift tas ut vid lån, 
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menar jag att låntagarnas resonemang i denna fråga också är något som bör tas 
upp i denna undersökning. 

Vidare har jag av analytiska skäl funnit det nödvändigt att skilja på 
attityder till filmmediets plats på bibliotek och attityder till olika filmers plats 
på bibliotek. Den attityd en person har till filmmediets närvaro på bibliotek kan 
ses som en kombination av två attityder: dels vad man förknippar med biblio-
tek, dels vad man förknippar med filmmediet. Den attityd en person har till 
olika filmers plats på bibliotek, dvs. vilka filmer man anser hör hemma på 
bibliotek, har främst att göra med vad man förknippar med bibliotek. 

För att undersöka vad låntagarna förknippar med bibliotek har jag 
undersökt vad som kan utläsas ur informanternas resonemang när de uttalar sig 
om vilka urvalskriterier de tror att biblioteken använder sig av i sitt urval av 
filmer. För att undersöka vad låntagarna förknippar med mediet film har jag 
jämfört vilka egenskaper de tillskriver film respektive litteratur. Litteratur-
mediet ter sig som en naturlig referenspunkt i detta sammanhang p.g.a. dess 
traditionellt starka ställning på bibliotek. 

Slutligen har det i tidigare undersökningar om film på bibliotek antytts att 
bibliotek genom sin filmverksamhet kan sägas rikta sig till en viss målgrupp 
med liknande filmsmak. Därför är jag också intresserad av om låntagarna i 
denna undersökning kan sägas ha en likartad filmsmak eller inte. 

Följande delfrågeställningar har växt fram under den textanalys jag 
tillämpat på mitt intervjumaterial (textanalysens tillvägagångssätt beskrivs i 
Källmaterial och metod): 

 
1. I vilken utsträckning ser informanterna film som en naturlig del av 

ett biblioteks verksamhet? 
2. Hur resonerar de vid en jämförelse av film och litteratur? 
3. Vilka urvalskriterier tror de att biblioteken använder sig av vid 

filmurval? 
4. Vilka filmer anser de hör hemma på bibliotek? 
5. Vilken betydelse har filmverksamheten för deras biblioteksvanor? 
6. Hur resonerar de vid en jämförelse av film på bibliotek och video-

butiker? 
7. Hur resonerar de kring nedladdning av film? 
8. Vilken inställning har de till avgifter på filmlån? 
9. Hur stora möjligheter tror de att de har att påverka filmutbudet? 
10. Vilken inställning har de till populärkulturell/masskulturell film? 
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De nio första delfrågeställningarna används för att besvara den övergripande 
frågeställningen ”Vilken syn har de intervjuade låntagarna på fenomenet film 
på bibliotek och vilken funktion fyller denna verksamhet för dem?” Den sista 
delfrågeställningen används för att besvara frågan: ”Dominerar någon viss 
filmsmak bland informanterna?” 

Det är inte denna uppsats syfte att jämföra skillnader i åsikter mellan 
biblioteksbesökare på olika orter, dvs. att försöka dra slutsatser om någon åsikt 
dominerar mer på en ort än på en annan. Med mitt begränsade urval skulle inte 
sådana jämförelser vara meningsfulla. Syftet är att urskilja mönster i åsikter om 
film på bibliotek inom den totala gruppen informanter. 

Definitioner 
Med bibliotek menas i denna uppsats folkbibliotek. Bibliotek erbjuder inte bara 
spelfilmer, utan även bl.a. barnfilm. Jag har dock i mitt urval avgränsat mig till 
informanter som brukar låna spelfilm – och dokumentärer, eftersom dessa ofta 
återfinns i samma hylla. Om de dessutom har lånat andra filmer har jag 
naturligtvis inte sett detta som ett hinder. 

Andra begrepp som förekommer i denna uppsats är folkbildning och fin-
kulturella respektive populärkulturella smakkulturer och -publiker. Dessa 
diskuteras och preciseras i nästa kapitel. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras de begrepp och teorier jag funnit användbara som verktyg för 
att tolka mitt material. Den första är folkbildningstanken, den andra gäller 
smakpubliker, där jag kommer att använda mig av ett teoretiskt ramverk 
inspirerat av den amerikanske sociologen Herbert Gans idéer om fin- och 
populärkultur. Jag motiverar också varför jag avstått från användande av ett par 
andra teorier. 

Folkbildningstanken 
Begreppet folkbildning är svårfångat och kan tolkas på flera sätt. Lars 
Arvidsons rapport Folkbildning som forskningsområde – Avgränsningar och 
forskningsbehov (1987) tillkom i anslutning till ett utredningsarbete med syfte 
att klarlägga förutsättningarna för en samlad folkbildningsforskning. Där 
konstateras att folkbildning är en process som kan finnas i verksamheter av 
olika slag såsom utbildningsprogram, folkrörelsers programverksamhet, biblio-
tek m.m. En innebörd av begreppet är popularisering av den akademiska 
bildningen, dvs. spridandet av forskningsresultat och kunskap från 
universiteten till en bred allmänhet. En annan definition som kan appliceras på 
folkbildning innebär att bildningen är obunden till stat och myndigheter. Detta 
innebär dock inte nödvändigtvis att folkbildningen utgör någon form av 
motkultur; den kan ha erövrandet av ett gemensamt kulturarv som syfte, vilket 
ses som något eftersträvansvärt för både individ och stat.45 

Kännetecknande för begreppet folkbildning är, sammanfattar Arvidson, att 
”folkbildningen 

• ingår i någon form för mobilisering 

• syftar till kulturell eller social förändring 

• bygger på ett fritt kunskapssökande 

                                                 
45 Arvidson, Lars, 1987, Folkbildning som forskningsområde – Avgränsningar och forskningsbehov, s 
1 ff. 
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• ofta har en kollektivistisk inriktning”46 

Denna avgränsning innebär dock vissa problem och många ”gränsfall” kan 
tänkas uppstå, konstaterar Arvidson. I princip borde all behörighetsgivande och 
kompetensgivande utbildning hamna utanför folkbildningsforskningsområdet 
men i praktiken är det svårt att dra så strikta gränser. Det gäller även det 
estetiska området. Till estetisk folkbildning bör dock föras såväl bruket som 
tillägnandet av litteratur, musik och bildkonst som egen kreativitetsbefordrande 
verksamhet, säger Arvidson.47 

Folkbildning handlar således dels om tillägnande av formell kunskap – 
dvs. bildning, närmast som synonym till utbildning – men också om kunskap i 
en vidare personlighetsutvecklande mening. Under rubriken ”Språkets, 
litteraturens och konstens roll i folkbildningen” nämner Arvidson Emin 
Tengström (dåvarande professor i humanekologi vid Göteborgs universitet) 
som i Myten om informationssamhället – ett humanistiskt inlägg i framtids-
debatten (1987) utgår från fyra slag av kunskap: vardagskunskap, yrkes-
kunskap, vetenskaplig kunskap och konstnärlig kunskap. Alla dessa kan sägas 
rymmas inom folkbildningsbegreppet, säger Arvidson och understryker särskilt 
att ”den konstnärliga kunskapen kan sägas fylla en viktig funktion som folk-
bildning genom att integrera tanke och känsla och ge helhetsbilder, där den 
vetenskapen (sic) endast kan ge fragmenterade kunskaper.”48 

Folkbildning och folkbibliotek 
Folkbibliotek förknippas ofta med folkbildning. Folkbildning kan dock upp-
fattas på olika sätt av enskilda människor eller grupper, t.ex. bibliotekarier, 
konstaterar Maj Klasson (professor i biblioteks- och informationsvetenskap) i 
artikeln ”Temat folkbibliotek, folkbildning och livslångt lärande”. Hon frågar 
sig om folkbildning är ett kvardröjande begrepp ur en mentalitet, en tradition 
som håller på att suddas ut. Hon hänvisar till mentalitetsforskare som menar att 
mentaliteter uppstår som tankesystem i en kultur och att dessa påverkar 
vardagslivet genom sin genomslagskraft. De ideal vi förknippar med 
folkbildningsverksamheter utsätts för samma förändringsvindar som allt annat, 
men mentaliteter förändras långsamt, konstaterar hon.49 

                                                 
46 Arvidson, 1987, s 10. 
47 Arvidson, 1987, s 10. 
48 Arvidson, 1987, s 15. 
49 Klasson, Maj, 1997, ”Temat folkbibliotek, folkbildning och livslångt lärande”, s 19. 
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Vidare säger Klasson att folkbildning kan ses antingen ur ett uppifrån- eller 
ett underifrånperspektiv.  

Om man har ett uppifrånperspektiv ser man folkbildning som något, som de grupper, som 
befinner sig däruppe, förmedlar eller erbjuder till dem, som befinner sig där nere (…) 
Bibliotekarien kan ur uppifrånperspektivet komma att utveckla en förmyndarroll, i vilken 
värnandet om den goda boken och kulturen får en framskjuten plats. 

Ett underifrånperspektiv betonar däremot enskilda människors strävanden efter 
att skapa sin egen kunskap. Detta medför att bibliotek intar olika roller vilka 
sannolikt finns parallellt i bibliotekens verksamhet, menar Klasson.50 

Biblioteksforskaren Angela Zetterlund har i artikeln ”Om folkbildningens 
roll i biblioteksvärlden idag” genomfört en kvalitativ analys av texter i 
tidskrifterna DIK-forum, Biblioteksbladet och Bibliotek i Samhälle mellan åren 
1995-1996 där ordet folkbildning nämns. Hon finner att folkbildningen tas upp 
inom ramen för tre olika debattämnen: en debatt om den nya informations-
tekniken, en debatt om bibliotekariers yrkesideologiska identitet och en bred 
debatt om kultur och bildning i samhället.51 Diskussionen har några år på 
nacken men torde ha relevans även i dessa dagar då de ämnen den berör 
fortfarande är aktuella. 

När det gäller IT-debatten konstaterar hon att folkbildningens roll i detta 
avseende är på god väg att stärkas; i debatten om det framtida informations-
samhället, när biblioteken tonar ner sin kulturförmedlande roll och 
informationsförsörjningen blir allt viktigare, ser biblioteken folkbildnings-
ansvaret som något av en profileringsmöjlighet. Folkbildning handlar i detta 
sammanhang om att allmänheten genom medborgarna ska säkras tillgång till 
datautrustning och professionell vägledning.52 

I debatten om bibliotekariernas yrkesidentitet och yrkesideologiska bas står 
folkbildning för ”ett värnande av folkbibliotekets kulturförmedlande uppgifter, 
där vissa budskap (god litteratur och allmänkulturella program) skall föras ut 
till befolkningen och understödjas.” Meningarna tycks dock gå isär mellan en 
yngre och en äldre generation bibliotekarier, där de yngre ser folkbildningen 
som något förlegat eller dåligt anpassat till dagens samhälle, medan de äldre 
kämpar för att översätta och modifiera traditionella folkbildningsideal och 
begrepp för att få dem med sig i det nutida och framtida biblioteksarbetet, 

                                                 
50 Klasson, 1997, s 13 ff. 
51 Zetterlund, Angela, 1997, ”Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag”, s 35. 
52 Zetterlund, 1997, s 41 f. 
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skriver hon. Slutsatsen hon kommer fram till är att folkbildningens roll i denna 
debatt håller på att utmanas och försvagas.53 

Den tredje debatten där folkbildningsbegreppet förekommer är en allmän 
diskussion om konstens, kulturens och bildningens betydelse för individens och 
samhällets utveckling, skriver Zetterlund. Folkbildning beskrivs här som en 
unik form för individuell utveckling som genom möjligheten till onyttigt 
lärande och fritt intellektuellt kunskapssökande fyller en viktig funktion i ett 
modernt demokratiskt samhälle.54 I denna debatt konstateras också att den 
individuella, konstnärliga upplevelsen idag förändrats till att vara mer 
oförutsägbar och varierad. Kulturinstitutioners folkbildningssträvanden riskerar 
därför att resultera i ett slags överförmynderi, påpekas det. Slutsatsen hon 
kommer fram till är att folkbildningens roll i denna debatt blir mer 
problematisk.55 

Hennes övergripande slutsats är att folkbildningens roll inte är entydig i 
biblioteksvärlden. Den tycks vara på väg att omprövas, omdefinieras och ut-
vecklas, men den uppfattas fortfarande som en viktig del av folkbibliotekens 
ideologi.56 

Det råder alltså delade meningar om vad begreppet folkbildning innebär. 
Samtidigt uppfattas det, som Zetterlund skriver, fortfarande som en del av 
folkbibliotekens ideologi. I min analys av mina informanters attityder till film 
på bibliotek kommer jag att diskutera hur dessa attityder kan tolkas inom 
ramen för folkbildningstanken som en del av folkbibliotekets roll. 

P.g.a. begreppets svårfångade karaktär kan det vara på sin plats med en 
definition av vad jag i denna uppsats avser med folk-
bildning/folkbildningstanken: 

Folkbildning innefattar tillägnande av kunskap, både av formell, mätbar 
sådan, men också av en icke mätbar, personlighetsutvecklande sort som anses 
uppstå i mötet med vissa konstverk. Konstverk ska här tolkas i vid mening, 
innefattande såväl t.ex. litteratur som film. Med personlighetsutvecklande 
avses både intellektuella och emotionella egenskaper. Folkbildning bygger på 
ett fritt kunskapssökande. Förutsättningarna för detta fria kunskapssökande, 
dvs. vilka konstverk som tillskrivs personlighetsutvecklande egenskaper, 
begränsas dock av de val som görs av representanter för kulturella institutioner. 

                                                 
53 Zetterlund, 1997, s 37 ff. 
54  Zetterlund, 1997, s 38. 
55 Zetterlund, 1997, s 42. 
56 Zetterlund, 1997, s 43. 
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I ett bibliotekssammanhang betyder det att de begränsas av bibliotekens 
kvalitetskriterier. 

Innan jag diskuterar begreppen populär- och finkultur tänker jag dröja ett 
tag vid Gramsci och Bourdieu, två namn som återkommer i tidigare 
undersökningar om film på bibliotek. I följande avsnitt redogör jag för varför 
jag inte funnit dessas teorier användbara för denna uppsats. För att beskriva 
Bourdieus teorier har jag bl.a. använt mig av Donald Broadys Kapital, habitus, 
fält – Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi (1989) och Fredrik 
Miegel och Thomas Johanssons Kultursociologi (2002). 

Reflektion kring Gramscis och Bourdieus teorier 
Gramscis begrepp hegemoni, eller kulturell hegemoni, har att göra med re-
produktionen av normer och värderingar i ett samhälle. ”Att besitta hegemoni 
är att ha makten att formulera de frågor, problem och värdehierarkier som 
sätter ramarna för ett samhälles livsnorm”, skriver Anders Ekström.57 I tidigare 
undersökningar har detta begrepp använts som verktyg för att analysera för-
hållandet mellan bibliotek och användarna av bibliotekens filmverksamhet. Det 
kan därför tyckas att det skulle ligga nära till hands att använda sig av 
hegemonibegreppet även i denna undersökning. Jag har dock avstått och 
istället använt mig av folkbildningsbegreppet. Det finns paralleller mellan 
folkbildningstanken och Gramscis teorier om hegemoni, påpekar Klasson. 
Folkbildning kan ses som en strävan av enskilda människor och grupper att 
skapa sin egen kunskap. Genom att utveckla sina egna förmågor skapas 
möjlighet för människor att förändra och förbättra samhället i demokratisk 
riktning. Gramsci talar om uppåtsträvande grupper som först måste erövra den 
dominerande kulturens hegemoniska tänkesätt för att så småningom kunna 
förändra den inifrån, säger Klasson. Han lyfter fram de intellektuella som den 
grupp som ska bidra till att föra bildningskampen och kunskapsproduktionen 
framåt. Bibliotekarier och kulturarbetare skulle kunna ses som vårt samhälles 
intellektuella med ansvar för att aktivt delta i och stödja bildnings- och 
kulturarbetet, skriver Klasson.58 

Det bör här påpekas att Gramscis teori om hegemoni i sin originalform är 
en marxistisk klasskampsteori. Den rådande hegemonin, det dominerande 
tankesättet, är det sätt på vilket den dominerande klassen bibehåller sin makt-

                                                 
57 Ekström, Anders, 1994, Den utställda världen – Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets 
världsutställningar, s 211. 
58 Klasson, 1997, s 13 f. 
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ställning. Den samhällsförändring som Gramsci förespråkar är en revolutionär, 
omstörtande sådan.59 Om en teori förankrad i ett sådant klassperspektiv är 
tillämpbar i en analys av folkbiblioteks verksamhet i dagens Sverige kan 
diskuteras. I vilket fall kommer ett sådant klassperspektiv inte att vara när-
varande i denna uppsats analys. Det skulle visserligen vara möjligt att lyfta ut 
klassbegreppet och se teorin som en generell idé om inflytande över världs-
uttolkningar i ett samhälle, såsom Klasson tenderar att göra i exemplet ovan. I 
denna reducerade version av teorin hamnar hegemonibegreppet dock väldigt 
nära folkbildningsbegreppet och jag har därför valt att endast använda mig av 
det sistnämnda.60 

Så långt Gramsci. Sociologen Pierre Bourdieu kräver knappast en närmare 
presentation. Nyckelbegrepp hos Bourdieu är kapital, habitus och fält. 
Bourdieu talar om olika former av kapital, varav det grundläggande är 
symboliskt kapital, som kortfattat kan översättas som ”det som erkännes” i 
betydelsen åtnjuter tilltro, aktning, anseende. Det som erkännes kan t.ex. vara 
vissa människor, institutioner, titlar eller konstverk. Det rör sig om ett 
erkännande från sociala gruppers sida, inte av enskilda individer. Det 
besläktade begreppet kulturellt kapital är den form av symboliskt kapital som 
dominerar i det moderna samhället. Begreppet fält, eller socialt fält, hänger 
samman med kapitalbegreppet på följande vis: ”Kapitalet är ett socialt 
förhållande, dvs. en social energi som varken existerar eller producerar sina 
effekter annat än inom det fält där det produceras och reproduceras” (Bourdieu, 
enligt Broady 1989).61 Habitus är ett system av dispositioner som finns nedlagt 
i kroppen och bestämmer hur människor handlar, tänker, uppfattar och värderar 
i givna sociala sammanhang. Habitus formas under oräkneliga vardags-
situationer med början under den tidigaste barndomen, i familjen och i skolan, 

                                                 
59 Femia, Joseph V, 1981, Gramsci’s political thought – hegemony, consciousness and the revolutionary 
process, passim. 
60 Jag utesluter inte att hegemoniska mekanismer är verksamma i folkbiblioteks filmverksamhet, men för 
att studera detta menar jag att det skulle vara mer fruktbart att undersöka en specifik hegemonisk praktik. 
Så har t.ex. Nils Sjösten i avhandlingen Sockenbiblioteket – ett folkbildningsinstrument i 1870-talets 
Sverige: en studie av folkskoleinspektionens bildningssyn i relation till sockenbiblioteken och den till-
gängliga litteraturen studerat folkskoleinspektionens rekommendationslistor för sockenbiblioteken på 
1870-talet för att se vilken bildningssyn som kommer till uttryck däri. Att studera en specifik hegemonisk 
praktik skulle i en undersökning om film på bibliotek t.ex. innebära att studera ett biblioteks faktiska 
filmsamling för att undersöka vilka värderingar den kan sägas uttrycka. Sjösten utgår också i sin av-
handling från en tämligen konkret hegemoni – den dåvarande dominerande kyrkliga ideologin. Vilken 
som kan sägas vara den dominanta hegemonin i Sverige idag, om någon sådan ens kan sägas existera, är i 
min mening svårare att säga, vilket även det bidragit till att jag avstått från att använda hegemoni-
begreppet i denna undersökning. 
61 Broady, Donald, 1989, Kapital, habitus, fält – Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s 
1 ff. 
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skriver Broady.62 T.ex. finns samhällets klass-, köns-, ålders-, ras-, och 
utbildningsstrukturer så att säga inprogrammerade i individen och utgör ett 
slags kognitiva eller mentala strukturer utifrån vilka individen uppfattar, förstår 
och värderar den värld hon lever i, skriver Miegel och Johansson.63 

I Distinction – A Social Critique of the Judgement of Taste (1979) säger 
Bourdieu att en individs smak är knuten till hennes habitus, smakomdömen är 
en av de praktiker i vilken habitus manifesterar sig (Bourdieu, enligt Miegel & 
Johansson). Smaken har en klassificerande funktion eftersom den förenar dem 
som har en likartad smak samtidigt som den skiljer ut dem som har andra 
smakomdömen. Bourdieu menar att smaken på olika områden – t.ex. litteratur, 
sport, mat – är relaterade till varandra så att en viss frisyrsmak tenderar att 
förekomma tillsammans med en viss klädsmak, musiksmak, etc.64 

När det gäller film skriver dock Sven Nilsson i Kulturens nya vägar – 
kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige att detta är ett område som 
delvis faller utanför Bourdieus klassifikationer. Det finns en samvariation 
mellan status och filmval men den är inte särskilt särskiljande och Nilsson ser 
detta som en indikation på en viktig begränsning i Bourdieus resonemang. Film 
tycks vara ett område 

där det kulturella kapitalet ännu inte fått sin form eller fått en strukturellt annorlunda 
form. Eller också uttrycker förhållandet till filmen helt enkelt senmodernismens upp-
lösning av den etablerade maktstrukturen och etablering av en ny efter andra principer, 
men det är en tanke som ligger utanför Bourdieus resonemang.65  

Att försöka analysera låntagares filmsmak med habitus som verktyg skulle 
därför möta vissa svårigheter varför jag valt att avstå helt. Det skulle 
visserligen vara möjligt att betrakta folkbibliotek som en aktör på det kulturella 
fältet som genom sina förvärv av medier och titlar deltar i kampen om vad som 
ska definieras som god kultur. För att undvika att en sådan analys skulle bli 
trubbig menar jag dock att det skulle krävas en ingående kartläggning av det 
kulturella fältets sammansättning, dvs. vilka övriga aktörer som befolkar det 
och vilket kulturellt kapital, dvs. makt, de besitter – något som ligger utanför 
denna uppsats räckvidd. 

                                                 
62 Broady, 1989, s 20. 
63 Miegel, Fredrik & Johansson, Thomas, 2002, Kultursociologi, s 273. 
64 Miegel & Johansson, 2002, s 275. 
65 Nilsson, Sven, 2003, Kulturens nya vägar – Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, s 364. 
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Populärkultur och finkultur 
I en av de tidigare undersökningarna om film på bibliotek användes den 
amerikanske sociologen Herbert Gans teorier om ”taste cultures” och ”taste 
publics”, i svensk översättning smakkulturer och smakpubliker. I min uppsats 
tänker jag använda mig av ett teoretiskt ramverk inspirerat av Gans idéer.  

Gans brukar betraktas som en av populärkulturforskningens pionjärer. I sin 
Popular culture and high culture – an analysis and evaluation of taste (utgiven 
1974, reviderad och uppdaterad 1999) vänder han sig mot dikotomin populär- 
och finkultur som han menar är alltför onyanserad. Han menar att det i ett 
samhälle finns en mängd olika populärkulturer och att dessa liksom finkulturen 
bör betraktas som smakkulturer. Var och en av dessa smakkulturer har sin egen 
konst, litteratur, film, musik etc. och de skiljer sig från varandra genom att de 
uttrycker olika estetiska värden. Eftersom alla människor har estetiska behov 
men olika estetiska standarder bör alla smakkulturer betraktas som lika värda, 
menar Gans, oavsett om den kultur någon föredrar är fin eller populär, hög 
eller låg. De människor i ett samhälle som har ungefär samma smakkultur 
kallar han för smakpubliker. Förekomsten av flera olika smakpubliker, 
smakkulturer och estetiska standarder benämner Gans estetisk pluralism.66 
Gans menar att olika smakpubliker använder sig av olika institutioner i 
samhället för att tillfredsställa sina estetiska behov.67 

Det bör påpekas att smakkulturer och smakpubliker inte bör ses som 
statiska och absoluta företeelser. En människa kan tillhöra flera smakkulturer 
samtidigt.68 

Gans skiljer mellan fem olika smakkulturer och smakpubliker i det 
amerikanska samhället: finkultur, övre mellankultur, lägre mellankultur, låg-
kultur och kvasifolklig kultur. Gans indelning utgår från amerikanska 
samhällsförhållanden och att översätta denna indelning till svenska 
förhållanden är något som ligger utanför ramen för denna uppsats.69 

Jag tänker använda mig av Gans smakkulturbegrepp, men med vissa 
begränsningar. Jag menar att idén om att det i ett samhälle existerar en mängd 
smakpubliker, vilka ej bör betraktas som statiska företeelser och vars 
smakpubliker använder olika institutioner för att tillfredsställa sina estetiska 
behov, är tillämpbar på svenska förhållanden. Jag instämmer också i Gans 
värdeomdöme att dessa smakkulturer bör betraktas som lika värda. När jag 

                                                 
66 Miegel & Johansson, 2002, s 266 ff. 
67 Gans, Herbert J, 1999, Popular culture and high culture - an analysis and evaluation of taste, s 93. 
68 Gans, 1999, s 96. 
69 Miegel & Johansson, 2002, s 266 ff. 
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använder mig av smakkulturbegreppet gör jag det dock uteslutande för 
filmområdet, utan att intressera mig för en eventuell samvariation beträffande 
smak på andra områden. Vidare kommer jag endast att använda mig av två 
smakkulturbegrepp – finkulturell och populärkulturell. 

För att göra denna indelning använder jag mig av Gans sammanfattning av 
fyra teman som präglar kritiken mot mass- eller populärkultur i sin nuvarande 
form:  

1. The negative character of popular culture creation. Popular culture is undesirable 
because, unlike high culture, it is mass-produced by profit-minded entrepreneurs solely 
for the gratification of a paying audience.  

2. The negative effects on high culture. Popular culture borrows from high culture, thus 
debasing it, and also lures away many potential creators of high culture, thus depleting its 
reservoir of talent. 

3. The negative effects on the popular culture audience. The consumption of popular 
culture content at best produces spurious gratifications, and at worst is emotionally 
harmful to the audience. 

4. The negative effects on the society. The wide distribution of popular culture not only 
reduces the level of cultural quality or civilisation  of the society, but also encourages 
totalitarianism by creating a passive audience peculiarly responsive to the techniques of 
mass persuasion used by demagogues bent on dicatorship.70  

Gans menar visserligen att denna kritik är grundlös, men likväl finns dessa 
tankegångar hos många människor. Medieforskaren Hillevi Ganetz säger i 
artikeln ”Fina och fula änglar? – Om den osynliga distinktionen mellan 
populär- och finkultur” att det är viktigt att ifrågasätta användandet av 
begreppen populär- respektive finkultur. Det dikotomiska tänkandet i fint och 
fult låser fast tanken i skillnader, säger hon och vill istället fokusera på det som 
förenar. Användningen av dessa begrepp får också till följd att variationer inom 
de båda kulturerna förbises. Hon påpekar också att vad som definieras som 
populär- och finkultur, dåligt eller bra, är helt beroende av historisk tidpunkt. 
Enskilda verk inom olika kulturyttringar upp- och nedvärderas under olika 
perioder, liksom hela genrer.71 Ganetz resonemang ligger alltså i linje med 
Gans. Men som hon tillägger: 

                                                 
70 Gans, 1999, s 29. 
71 Ganetz, 2000, ”Fina och fula änglar?  Om den osynliga distinktionen mellan populär- och finkultur”,  s 
25 ff. 
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Men trots invändningarna mot en fortsatt reproduktion av dikotomin högt och lågt, så 
existerar kulturklyftan fortfarande  även om den är en ideologisk konstruktion som bör 
kritiseras så är den dock en högst reell sådan. Föreställningen om de två kulturerna finns 
inte enbart vid universiteten utan också i kulturen i stort. Även om ännu ingen framgångs-
rikt lyckats definiera skillnaden mellan de två kulturerna, så förstår alla människor 
omedelbart ungefär vad som avses med ”populärkultur”; uppdelningen är alltså inte enbart 
akademisk.72 

Ganetz ger sedan en tentativ, smaksociologisk definition av begreppet populär-
kultur: ”Begreppet populärkultur kan sägas beteckna de massproducerade 
kulturprodukter som är använda och spridda i stora lager av befolkningen och 
som av dominerande smakinstanser klassas som mindre värda.”73 

När jag i denna uppsats använder mig av begreppen finkulturell och 
populärkulturell smakpublik gör jag det i följande betydelse: 

Finkulturell smakpublik. Till denna grupp räknar jag personer som ger 
uttryck för en kritisk inställning till populärkulturell film. Som verktyg för att 
spåra en sådan inställning använder jag mig av Gans fyra teman för kritik av 
masskultur, som nämnts ovan, så som de i min mening i explicit och implicit 
form kan utläsas ur mina informanters utsagor. Dessa personer kan sägas ha en 
filmsmak som delar den som de ”dominerande smakinstanserna” i Ganetz 
definition hyser. 

Populärkulturell smakpublik. Till denna grupp räknar jag personer som ger 
uttryck för en positiv inställning till populärkulturell film. Dessa personer kan 
sägas ha en filmsmak som skiljer sig från den som de ”dominerande smak-
instanserna” i Ganetz definition hyser. 

                                                 
72 Ganetz, 2000, s 28. 
73 Ganetz, 2000, s 28 f. 
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Källmaterial och metod 

Diskussion kring urval 
Jag vill undersöka hur några personer som lånar spelfilm på folkbibliotek ser 
på och använder sig av denna tjänst. Jag har begränsat mitt urval till 
informanter som har lånat film på bibliotek flera gånger under det senaste året. 
Det skulle även vara intressant att se hur personer som inte lånar film på 
bibliotek ser på denna verksamhet, men för att begränsa undersökningens 
omfattning har jag inte gjort detta. 

Filmlåntagare på svenska folkbibliotek är en stor och heterogen grupp och 
jag gör naturligtvis inga anspråk på generaliserbarhet med mina resultat.74 Det 
jag får fram är några få låntagares synpunkter. 

Urvalet vid kvalitativa intervjuer är inte slumpmässigt, forskaren väljer 
medvetet ut ”extrema” fall, inte genomsnittliga, skriver Holme och Solvang i 
Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder.75 Detta för att få 
så stor variationsbredd som möjligt i materialet. Mitt urval har dock varit mer 
eller mindre slumpmässigt, eftersom jag har använt mig av en metod där 
merparten av deltagarna i undersökningen sökt upp mig. Variationsbredden är 
således begränsad, t.ex. kom urvalet att domineras av studenter och arbetslösa, 
vilket inte är så märkligt då dessa sannolikt utgör en stor grupp av ett biblio-
tekets användare. 

Inte heller valet av de fyra orterna/biblioteken är i mitt fall slumpmässigt i 
egentlig mening. Jag har medvetet valt ut orter med en viss variation i 
omfattningen av det lokala filmutbudet, men där ett sådant ändå kan sägas 
existera, så till vida att det finns åtminstone en biograf och ett flertal video-
butiker. Vidare har jag avstått från orter där bibliotekets filmbestånd varit av 
ytterst begränsad omfattning (ett hundratal filmer), detta för att jag där varit 
tveksam till möjligheten att komma i kontakt med informanter som brukar låna 
film på bibliotek. 

                                                 
74 Kriteriet för att informanten skulle kunna ses som en person som ”brukar låna film” på bibliotek var 
mer specifikt att denne skulle ha lånat film minst två gånger under det senaste året. 
75 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, 1997, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvanti-
tativa metoder, s 101. 
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Kvalitativa intervjuer 
Tanken med kvalitativa intervjuer är att de ska likna vanliga samtal för att ge 
informanten möjlighet att utveckla sina tankar med sina egna ord. Syftet är att 
uppnå djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen som 
studeras, inte att kunna generalisera utifrån de erhållna resultaten.76 

Eftersom syftet med denna undersökning är just att nå en djupare och 
fullständigare bild av låntagares uppfattningar om film på bibliotek, lämpar sig 
kvalitativa intervjuer väl. 

Till sin hjälp ska forskaren ha en i förväg förberedd intervjumanual med 
centrala områden som ska beröras under intervjun. Intervjumanualen behöver 
inte följas slaviskt, men det är viktigt att inte något av dess områden förbises.77 
Min intervjumanual är indelad i avsnitten Filmintresse, Filmvanor, Biblioteks-
vanor, Lån av film på bibliotek, Utbud, Möjlighet att påverka utbudet, Avgift 
på filmlån och Framtiden. (Se bilaga.) 

Kvalitativa intervjuer ställer stora krav på både forskare och informant. Det 
krävs att forskaren kan relatera till intervjupersonen och förstå hur denna upp-
fattar sin situation. 78 I vilken utsträckning jag i denna undersökning lyckats i 
detta avseende, dvs. huruvida de tolkningar jag gjort av mina informanters 
utsagor är rimliga, är naturligtvis något som kan och bör ifrågasättas.  

Vid intervjuer bör man också vara medveten om att människor ibland 
tenderar att undvika att säga sådant som strider mot den bild de vill att andra 
ska ha om dem.79 I denna undersökning kan detta ha haft betydelse, inte minst 
när det gäller informanternas redogörelser för sin filmsmak, där de av olika 
skäl kan ha överdrivit sin inställning till en viss typ av film (fin-
/populärkulturell). 

Vidare måste forskaren vara uppmärksam och öppen för att samtalet ska 
flyta på ett otvunget sätt. Deltagande måste vara frivilligt och informanten 
måste i förväg få veta vad de medverkar i.80 Slutligen påverkar faktorer som 
tid, plats, hur väl förberedd man är, samt om samtalet spelas in. Det sistnämnda 
är att rekommendera, men det är viktigt att i förväg berätta för informanten att 
samtalet kommer att bandas.81 

                                                 
76 Holme & Solvang, 1997, s 101. 
77 Holme & Solvang, 1997, s 101. 
78 Holme & Solvang, 1997, s 105.  
79 Starrin, Bengt & Renck, Barbro, 1996, ”Den kvalitativa intervjun”, s 64. 
80 Holme & Solvang, 1997, s 105. 
81 Holme & Solvang, 1997, s 107. 
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Undersökningens genomförande 
Biblioteken kontaktades via e-post eller telefon för att få personalens samtycke 
till att genomföra en intervjuundersökning med ett antal besökare på respektive 
bibliotek. Samtliga bibliotek kunde erbjuda någon form av grupprum eller 
dylik avskild lokal där intervjuerna ostört kunde fullföljas. 

Intervjuerna genomfördes under en vecka i månadsskiftet januari-februari 
2007 på fyra olika huvudbibliotek på lika många svenska orter, Västerås, 
Södertälje, Eskilstuna och Uppsala. Vid och kring bibliotekets entré, reception, 
låne- och återlämningsautomater samt filmhyllor placerades anslag med texten 
”Brukar du låna film på bibliotek? Vill du vara med i en undersökning om dina 
film- och biblioteksvanor?” Där stod även att den som ställde upp på en 
intervju fick en biocheck i ersättning, samt en anvisning om vart någonstans i 
bibliotekslokalen den intresserade skulle bege sig. Utöver detta tillfrågades på 
varje bibliotek ett antal personer vid och kring filmhyllan, detta för att fånga 
upp besökare som kunde tänkas ha missat anslagen. Sådana direkta 
förfrågningar resulterade i ett par intervjuer, merparten av informanterna 
uppsökte dock på eget initiativ anvisat grupprum efter att ha uppmärksammat 
anslaget. 

Jag stannade på varje bibliotek i ca. fyra till sex timmar. Avsikten var att 
intervjua så många som möjligt under den tid jag tillbringade på varje biblio-
tek. Utfallet blev femton informanter, tre stycken vardera i Västerås, Södertälje 
och Eskilstuna, samt sex stycken i Uppsala. Det stora intresset i Uppsala kan 
förklaras av att biblioteket är större än de övriga och därför har fler besökare. 
Ytterligare en ort, Nyköping, besöktes under samma vecka, men utan att någon 
besökare med tid, lust och möjlighet att medverka i undersökningen kunde 
hittas. 

Intervjuerna spelades in på minidisc och varade mellan 20 minuter och 
drygt en timme vardera. Innan varje intervju påbörjades förklarade jag att jag 
studerade till bibliotekarie och höll på med en undersökning om film på biblio-
tek, att informanten skulle vara anonym i texten, samt förvissade mig om att 
han eller hon inte hade något emot att samtalet spelades in. 

Textanalys 
När intervjuerna skrivits ut påbörjades en textanalys av utskrifterna. För att 
göra detta använde jag mig av det som Holme och Solvang kallar helhets-
analys. Denna form av textanalys består av tre faser: 
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• Val av teman eller problemområden 

• Formulering av frågeställningar genom konkretisering av de utvalda 
problemområdena 

• Systematisk analys av textmaterialet utifrån de uppställda 
frågeställningarna 

Det kan i den första fasen, valet av teman, röra sig om ett mer eller mindre 
systematiskt och styrt urval, skriver Holme och Solvang.82 I mitt fall rör det sig 
om ett tämligen styrt urval då de utvalda temana starkt färgats av den intervju-
manual som legat till grund för intervjuerna. De teman jag valde ut, och som 
kapitlet Resultat är indelat i, var: 

 
1. Film som en del av biblioteks verksamhet 
2. Film och litteratur 
3. Uppfattningar om biblioteks urval av film 
4. Uppfattningar om vilka filmer hör hemma på bibliotek 
5. Film som en del av låntagarens biblioteksvanor 
6. Jämförelse med videobutiker 
7. Jämförelse med nedladdning 
8. Attityder till avgifter på lån av film 
9. Möjlighet att påverka filmutbudet  
10. Inställning till populärkulturell/masskulturell film 

Tillhörande frågeställningar presenterades i kapitlet Syfte och frågeställningar. 
Avslutningsvis bör det påpekas att jag själv är mycket filmintresserad och 

att detta är en faktor som kan ha influerat mina tolkningar och resonemang i 
denna uppsats. 

 

                                                 
82 Holme & Solvang, 1997, s 141 ff. 
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Undersökningen 

Presentation av orter och dess bibliotek 
I detta avsnitt presenteras i korta drag några fakta om de orter där intervjuerna 
genomförts, vilket filmutbud i form av biografer, videobutiker etc. som finns 
att tillgå på orten, samt något om filmutbudets omfattning på huvudbiblioteket 
och vilka bestämmelser som gäller för filmverksamheten. Tanken med denna 
presentation är att sätta in informanterna och deras utsagor i ett sammanhang. 

Västerås 
Västerås har knappt 132 000 invånare.83 Här finns förutom Filmstaden 
biografen Elektra där tre stycken filmklubbar visar film: ungdomsfilmklubben 
Zaga filmklubb, klassiker- och motorfilmklubben 10:ans filmklubb samt 
Finska filmklubben som visar ny finsk film.84 Antal videouthyrare registrerade 
i Eniro: sju stycken.85 

                                                

Västerås stadsbibliotek lånar gratis ut dvd och vhs i fyra dagar, max tre åt 
gången, två omlån tillåtna. Antal spelfilmer på vuxenavdelningen: 931 stycken, 
utnyttjandegrad: 20,8.86 (Utnyttjandegrad är ett mått på utlåningsfrekvens som 
fås genom att antalet utlån på en avdelning divideras med antalet exemplar på 
avdelningen. Utnyttjandegrad 1,0 innebär att titlarna på den avdelningen 
utlånas i snitt en gång per år). I beskrivningen av bibliotekets verksamhetsidé 
står bl.a. att biblioteket ska vara ett centrum för kultur och information som 
tillhandahåller litteratur och andra medier för upplevelse och förströelse samt 
för kunskap och studier.87 Bibliotekarie Anna Duberg säger också att när det 
gäller filmverksamheten finns nedtecknat att biblioteket satsar på kvalitet, 
variation och duktiga regissörer, och att filmhistoriskt viktiga verk bör finnas.88 

 
83 Befolkning, Västerås stad, 
http://www.vasteras.se/Omkommunen/statistik/efterfragadstatistik/befolkning.htm, 2007-03-01, uppgiften 
gäller år 2005. 
84 Biografer och filmklubbar i staden, Västerås stad, http://www.vasteras.se/Kultur/Film, 2007-03-01. 
85 Eniro, http://www.eniro.se, 2007-03-01. 
86 E-post från Anna Duberg, 2007-01-18. 
87 Verksamhetsidé, Västerås stadsbibliotek, 
http://www.bibliotek.vasteras.se/ombiblioteket/verksamhetside.htm, 2007-03-18. 
88 E-post från Anna Duberg, 2007-01-18. 

 38

http://www.vasteras.se/Omkommunen/statistik/efterfragadstatistik/befolkning.htm
http://www.vasteras.se/Kultur/Film
http://www.eniro.se/
http://www.bibliotek.vasteras.se/ombiblioteket/verksamhetside.htm


Södertälje 
Knappt 82 000 invånare.89 I Södertälje finns SF-biografen Roxy. Där visar 
filmklubben Södertälje filmstudio och föreningen Bio Kontrast film, vid sidan 
av SF:s repertoar. Bio Kontrast visar ett urval smalare filmer från den gångna 
säsongen och Filmklubben Södertälje filmstudio visar 7-8 klassiker varje 
säsong.90 Antal videouthyrare registrerade i Eniro: tio stycken.91 

Södertälje stadsbibliotek hyr ut dvd-filmer i två dygn för 20 kronor medan 
vhs lånas ut gratis lika länge, obegränsat antal dvd-filmer kan lånas, max 4 vhs, 
omlån ej tillåtet. Antal spelfilmer för vuxna: 539 stycken, utnyttjandegrad: 3,9. 
När det gäller finansiering av filmverksamheten är grundprincipen att filmerna 
ska spela in sin egen kostnad, säger bibliotekarie Anders Johnsson. Han säger 
vidare att biblioteket känner ett särskilt intresse för klassiker, som inte är så 
lätta att nå med tanke på utbudet i Södertäljes videouthyrning, och att biblio-
teket även i övrigt har ett intresse att snarare komplettera än konkurrera med 
uthyrningsfirmorna.92 

Eskilstuna 
Drygt 92 000 invånare.93 I Eskilstuna finns två SF-biografer, Rio och 
Centrum.94 Dessutom finns Eskilstuna filmklubb som håller till i Studie-
främjandets biosalong.95 Antal videouthyrare registrerade i Eniro: fyra 
stycken.96 

Eskilstuna stadsbibliotek hyr ut dvd- och vhs-filmer i tre dagar för 20 
kronor, obegränsat antal filmer kan lånas, omlån ej tillåtna. Antal spelfilmer på 
vuxenavdelningen: 1061 stycken. Utnyttjandegrad: 10,6. Filmverksamheten 
finansieras helt av utlåningsavgifter.97 I riktlinjerna för mediaurval står bl.a. att 
bibliotekets medier ska ge information, kunskap, upplevelser och förströelse 
och att biblioteket ska tillhandahålla ett aktuellt och allsidigt urval av böcker 
och andra medier av för den aktuella genren god kvalitet.98 

                                                 
89 Södertälje i siffror, Södertälje kommun, http://www.sodertalje.se/templates/Page____490.aspx, 2007-
03-01. 
90 Biografer och film, Södertälje kommun, http://www.sodertalje.se/templates/Page____525.aspx, 2007-
03-01. 
91 Eniro, http://www.eniro.se, 2007-03-01. 
92 E-post från Anders Johnsson, 2007-03-09. 
93 Folkmängd, Eskilstuna kommun, http://www.eskilstuna.se/templates/Page____574.aspx, 2007-03-01. 
94 Eniro, http://www.eniro.se, 2007-03-01. 
95 Eskilstuna filmklubb, http://www.eafilmklubb.info.se/ 2007-03-01. 
96 Eniro, http://www.eniro.se, 2007-03-01. 
97 E-post från Stefan Wistrand, 2007-03-16. 
98 Mediaurvalsprinciper, Eskilstuna stadsbibliotek, 
http://www.eskilstuna.se/templates/Page____106679.aspx, 2007-03-18. 
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Uppsala 
Drygt 183 000 invånare.99 Här finns SF-biograferna Filmstaden och Royal, 
samt Fyrisbiografen och Slottsbiografen. Fyrisbiografen inriktar sig enligt 
webbsidan på europeisk film av hög konstnärlig kvalitet.100 På Slottsbiografen 
visar olika föreningar film, bl.a. Uppsala filmstudio. På Uppsala Internationella 
Kortfilmfestival visas varje år fler än 250 kortfilmer.101 Antal videouthyrare 
registrerade i Eniro: tretton stycken.102 

Uppsala stadsbibliotek lånar gratis ut dvd- och vhs-filmer i tre dagar, max 
tre åt gången, ett omlån tillåtet. Antal spelfilmer på vuxenavdelningen: 941 
stycken. Utnyttjandegrad: 39,2. Karin Håstad på inköpsavdelningen säger att 
biblioteket försöker ha ett brett utbud med filmer från olika kultur- och språk-
områden, att de försöker ha ett utbud av kvalitetsfilm från olika tider och i 
regel inte köper filmer som finns att hyra i varje videobutik.103 

Presentation av informanter 
I detta avsnitt presenteras några korta fakta om informanterna och deras 
biblioteksvanor. Inom parentes anges en förkortning för varje informant vilka 
fortsättningsvis används som nothänvisningar. Dessa ska utläsas stad-kön-
ålder; VM32 står exempelvis för ”Västerås, man, 32 år”. 

Västerås 

Intervju 1. Man, 32 år, studerar till civilekonom (VM32) 
Informanten besöker biblioteket nästan varje dag, oftast inte i något särskilt 
ärende utan för att han tycker om miljön. Film är för honom ett ”mellan-
intresse”; böcker och tidskrifter är det han i första hand utnyttjar av bibliotekets 
bestånd, men någon gång i veckan brukar han låna film.104 

                                                 
99 Statistik och fakta, Uppsala kommun, 
http://www.uppsala.se/uppsala/templates/StandardPage____13578.aspx, 2007-03-01, uppgiften gäller år 
2005. 
100 Historik, Fyrisbiografen, http://www.fyrisbiografen.com/historik.htm, 2007-03-01. 
101 Mycket film i Uppsala, Uppsala kommun, 
http://www.uppsala.se/uppsala/templates/StandardPage____25317.aspx, 2007-03-01. 
102 Eniro, http://www.eniro.se, 2007-03-01. 
103 E-post från Karin Håstad, 2007-03-05. 
104 Intervju 1, Västerås, 2007-01-29. 
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Intervju 2. Man, 41 år, gymnasieutbildning, har arbetat på tryckeri, numera 
sjukskriven (VM41) 

Informanten uppger att han på senare tid besökt biblioteket betydligt oftare än 
tidigare – i snitt varannan dag, mot tidigare en dag i veckan – sedan han 
noterade en ökning i antalet filmer. Han lånar flera filmer åt gången flera dagar 
i veckan och film är förutom musik det enda han lånar på biblioteket.105 

Intervju 3. Kvinna, 17 år, gymnasist, musikinriktning (VK17) 
Informanten går till biblioteket flera gånger i veckan för att sitta och läsa eller 
gå omkring och leta efter böcker, filmer och skivor. Hon betonar helhets-
aspekten med bibliotek, att det är en mysig plats där man får tänka ifred och 
välja bland skivor, filmer och böcker.106 

Södertälje 

Intervju 4. Man, 74 år, tidigare sjöman, numera pensionerad (SM74) 
Informanten besöker biblioteket nästan varje dag för att läsa tidningar, ta del av 
någon utställning och se om han stöter på några bekanta. Han har nyligen upp-
täckt bibliotekets filmverksamhet, men kan inte avgöra om det kommer att 
påverka hur ofta han besöker biblioteket. Under ett par månaders tid har han 
lånat tre filmer. Han säger att han inte är särskilt filmintresserad – böcker, i 
synnerhet reseböcker är ett större intresse.107 

Intervju 5. Kvinna, 46 år, tidigare undersköterska, studerar till behandlings-
assistent (SK46) 

Informanten går till biblioteket varje vecka, bl.a. för att låna böcker och fika. 
Hon brukar ibland hyra film i videobutik, men betydligt oftare på biblioteket, 
säger hon, minst en gång i månaden och två tre filmer åt gången. Det händer att 
hon går till biblioteket endast för att hyra film.108 

Intervju 6. Kvinna, 18 år, arbetssökande, har hoppat av gymnasiet, samhälls-
vetenskaplig inriktning (SK18) 

Hur ofta informanten går till biblioteket varierar kraftigt, från flera gånger i 
veckan till någon gång i månaden. Hon tycker det är skönt att gå runt och titta 

                                                 
105 Intervju 2, Västerås, 2007-01-29. 
106 Intervju 3, Västerås, 2007-01-29. 
107 Intervju 4, Södertälje, 2007-01-30. 
108 Intervju 5, Södertälje, 2007-01-30. 
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eller sitta och läsa tidningar. Hon tror inte att hon går till biblioteket oftare för 
att de har filmer. På biblioteket hyr hon någon enstaka film per månad.109 

Eskilstuna 

Intervju 7. Kvinna, 42 år, arbetssökande, utbildad kulturvetare, senast arbetat 
som tidningsbud (EK42) 

Informanten besöker biblioteket flera gånger i veckan för att läsa tidskrifter, 
låna böcker, ta del av utställningar eller låna film. Två till fem filmer i 
månaden brukar hon hyra. Hon tror att bibliotekets filmverksamhet gör att hon 
går dit oftare.110 

Intervju 8. Kvinna, 27 år, studerar till kemist, har tidigare arbetat i 
restaurangbranschen (EK27) 

Tre fyra gånger i veckan går informanten till biblioteket. Hon använder det för 
att sitta och plugga och brukar oftast få med sig en bok eller film hem. Den 
vecka intervjun ägde rum hade hon hyrt två filmer. Hon säger att hon skulle 
tycka att det var synd om biblioteket inte erbjöd film, men att det definitivt inte 
skulle göra att hon gick dit mer sällan.111 

Intervju 9. Kvinna, 55 år, arbetar som socialarbetare, utbildad socionom 
(EK55) 

Informanten besöker biblioteket ett par gånger i månaden. Hon lånar generellt 
mer böcker än film, men tror att hon skulle besöka biblioteket något mer sällan 
om de inte hade film. Någon film i månaden brukar hon hyra på biblioteket.112 

Uppsala 

Intervju 10. Kvinna, 29 år, arbetssökande, fil kand i engelska (UK29) 
Informanten besöker biblioteket minst en gång i veckan. Hon brukar låna 
böcker och skivor och läsa tidningar. Någon gång i månaden lånar hon film. 
Hon betonar att det är böcker som är viktigast på ett bibliotek och säger att hon 
inte skulle besöka biblioteket mer sällan om de inte hade filmer. Hennes film-
intresse är ”lagom” stort, säger hon, men inte så stort som läsintresset.113 

                                                 
109 Intervju 6, Södertälje, 2007-01-30. 
110 Intervju 7, Eskilstuna, 2007-02-01. 
111 Intervju 8, Eskilstuna, 2007-02-01. 
112 Intervju 9, Eskilstuna, 2007-02-01. Informanten uppgav vid intervjutillfället att hon inte lånat film på 
bibliotek under de senaste månaderna eftersom hon inte haft sin dvd-spelare inkopplad och uppmanades 
därför att uttala sig om hur hennes låne- och biblioteksvanor såg ut för några månader sen.   
113 Intervju 10, Uppsala, 2007-02-02. 
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Intervju 11. Kvinna, 26 år, arbetssökande, har läst ekonomi och miljövetenskap 
(UK26a) 

Informanten besöker biblioteket ca. fyra dagar i veckan för att låna filmer, 
tidningar och ibland böcker och cd-böcker. Hon lånar film ett par gånger i 
veckan och tror att hon skulle gå mer sällan till biblioteket om de tog bort 
filmerna.114 

Intervju 12. Man, 46 år, utbildad copywriter och kulturvetare, egenföretagare 
(UM46) 

Informanten bor med sin familj en bit utanför Uppsala, men är inne i stan flera 
gånger i veckan. Biblioteket besöker han minst en gång per vecka för att sitta 
och arbeta och låna böcker, skivor och filmer. Han är osäker på om det skulle 
påverka hur ofta han besökte biblioteket om de inte erbjöd filmer, men säger att 
han skulle tycka att det var en brist.115 

Intervju 13. Kvinna, 20 år, studerar matematik (UK20) 
Informanten besöker biblioteket flera dagar i veckan för att sitta och plugga, 
låna filmer, skivor och böcker. En film i veckan har det blivit den senaste tiden. 
Ibland går hon till biblioteket bara för att låna film.116 

Intervju 14. Kvinna, 26 år, studerar italienska (UK26b) 
Informanten går till biblioteket några dagar i veckan, bl.a. för att plugga och 
låna böcker. Film brukar hon låna någon gång per vecka. Hon tror att film-
verksamheten har betydelse för hur ofta hon besöker biblioteket.117 

Intervju 15. Man, 16 år, gymnasist, samhällsvetenskaplig inriktning (UM16) 
Informanten går till biblioteket någon gång i veckan. Han tycker om att gå runt 
och titta på böcker. Film brukar han låna någon gång i månaden och lika ofta 
böcker. Han skulle besöka biblioteket lika ofta även om de inte hade film.118 

                                                 
114 Intervju 11, Uppsala, 2007-02-02. 
115 Intervju 12, Uppsala, 2007-02-02. 
116 Intervju 13, Uppsala, 2007-02-02. 
117 Intervju 14, Uppsala, 2007-02-02. 
118 Intervju 15, Uppsala, 2007-02-01. Informanten uppgav vid intervjutillfället att han inte lånat film på 
bibliotek under de senaste månaderna eftersom han förlagt sitt lånekort och uppmanades därför att uttala 
sig om hur hans låne- och biblioteksvanor såg ut för några månader sen. 
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Resultat 

1. Film som en del av biblioteks verksamhet 
Min första delfrågeställning löd: ”I vilken utsträckning ser informanterna film 
som en naturlig del av ett biblioteks verksamhet?” Informanternas inställning i 
denna fråga varierar något, men den dominerade åsikten är att film inte ska ta 
för stor plats på bibliotek. 

Böcker är det viktigaste på ett bibliotek, filmverksamheten får inte växa sig för 
stor  

Den dominerande inställningen bland informanterna är att filmverksamheten 
inte får ta för stor plats på bibliotek. Film på bibliotek är inte en självklarhet 
utan något som ska vara ”en liten del” av verksamheten.119 Det är liksom en 
”bonus”, säger ett par informanter och påpekar att bibliotek ska värna om 
litteratur och människors läsande, detta är bibliotekets främsta roll, medan 
människors filmbehov kan tillfredställas genom andra kanaler, såsom video-
butiker.120 Böckerna är viktigast, det är därför folk går till biblioteket, säger en 
informant.121 Ett bibliotek är ju inte ett ”filmiotek”, säger en annan.122 Om film-
verksamheten skulle växa sig alltför stor skulle ”det bli som en videobutik 
istället för ett bibliotek där man kan hyra film”, menar en annan informant.123 
Att film ses som något ”lite extra”, ”ett komplement”, är en typisk 
kommentar.124 En informant ser det som en ”lite udda service”.125 En informant 
säger att även om hon tycker att det passar att ha film på bibliotek så ser hon 
det inte som dess ansvar.126 

                                                 
119 UK26b. 
120 UM16, SM74. 
121 UK29. 
122 SK46. 
123 SK18. 
124 EK42. 
125 EK55. 
126 EK27. 
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Biblioteket ska erbjuda olika kulturformer, böcker så väl som film 
En mindre del av informanterna menar att det numera kan sägas ingå i ett 
biblioteks uppgift att erbjuda film, även om det inte varit så tidigare.127 
Samhället ser annorlunda ut idag, vi ser mer film än tidigare, säger ett par 
informanter.128 Film är en stor del av vår kultur, påpekar en informant som 
därför tycker att det vore bra om det fanns en jämvikt i bibliotekets skiv-, film- 
och bokutbud.129 En annan informant tycks också se filmen som en kulturform 
som det är självklart att biblioteket ska erbjuda, han understryker vikten av att 
alla ska ha rätt till kultur, både när det gäller böcker och filmer.130 

2. Film och litteratur 
I detta avsnitt redogörs för hur informanterna resonerar när de gör över-
gripande jämförelser av medierna film och litteratur. Böcker har traditionellt en 
stark ställning på bibliotek. För att sätta in informanternas attityd till film på 
bibliotek i ett sammanhang finner jag det därför nödvändigt att undersöka hur 
de resonerar kring film och böcker. Med litteratur och böcker avses här i första 
hand skönlitteratur. 

När informanterna ombeds jämföra litteratur och film har jag frågat dem 
om dessa medier fyller olika funktioner för dem. Det här är de för- och nack-
delar med respektive medium som i min mening kan utläsas ur deras 
resonemang. 

Filmens fördelar 
Film ger en mångfacetterad estetisk upplevelse. Film är en kombination av 
flera konstarter, påpekar ett par informanter.131 Fotot, manuset, skådespeleriet 
och musiken lyfts av en informant fram som lika viktiga för upplevelsen av en 
film.132 En film kan man se bara för att den innehåller vackra bilder, påpekar en 
annan.133 

Film kräver en låg grad av ansträngning. En informant säger att böcker för 
honom är något ”lite djupare” medan film är något han ser när han inte vill 

                                                 
127 UK26a. 
128 UK20, UM46. 
129 VK17. 
130 VM41. 
131 UM46, UK26b. 
132 VM41. 
133 UK20. 
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anstränga sig så mycket, t.ex. när han sitter på träningscykeln.134 ”Det är en 
enklare form av konsumtion”, säger en annan.135 

Film förmedlar tankar och idéer på ett effektivt sätt. Film har en förmåga 
att nå fram till fler människor än böcker, säger en informant.136 

Film ger möjlighet till social gemenskap. Flera informanter säger att de 
brukar se film tillsammans med andra och att det är givande att diskutera 
filmens innehåll efteråt.137 

Filmens nackdelar 
Film stimulerar inte fantasin i samma utsträckning som böcker. I film är vissa 
saker bestämda på förhand, såsom hur miljöer och personer ser ut, vilket inte 
ger spelrum för fantasin, påpekar flera informanter.138 Därmed får man ”inte 
med tanken” på samma sätt som med böcker.139 Med film går det inte att få 
fram ”alla dimensioner”, menar en informant, eftersom en film måste förenkla 
saker och ting på ett annat sätt än böcker.140 

Film kan vara skadligt. Ett par informanter lyfter fram att film i deras 
mening kan ha en skadlig inverkan på vissa personer, främst gäller det yngre 
som har svårt att värja sig mot dess genomslagskraft. Det produceras idag 
”fruktansvärt” mycket bilder som ”sköljer över oss”, menar en informant, som 
i det sammanhanget säger hur viktigt hon tycker det är att arbeta för att 
människor ska få ett mer medvetet förhållningssätt till bilder.141 Människor 
påverkas starkt av film, säger en annan. Vi blir ”inmatade” av det vi ser, säger 
hon och tar som exempel att hon märkt att barn som håller på med tv-spel och 
ser film blir påverkade, att de ”liksom vill sparka”.142 

Bokens fördelar  
Böcker stimulerar fantasin. Detta är något som lyfts fram av ett stort antal 
informanter. Boken låter läsaren tänka och fantisera själv.143 Den är ett 
råmaterial som hjärnan själv får skapa något av, färglägga och göra egna bilder 
till.144 

                                                 
134 VM32. 
135 UM46. 
136 VK17. 
137 VK17, EK42. 
138 VM41, VK17, SK18, EK27, EK55, UK26b. 
139 SK46. 
140 EK55. 
141 EK55. 
142 SK46. 
143 VM41, VK17, SK46, SK18, EK27, UK26b. 
144 EK55. 
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Böcker är rogivande. Några informanter understryker hur rogivande det är 
för dem att sätta sig ned och läsa en bok.145 

Läsning har ett egenvärde. Litteraturen behöver sin plats i dagens samhälle 
och om denna plats skulle hotas är det en fara för hela demokratin, menar en 
informant.146 En annan informant säger att hon alltid tyckt att man ska läsa 
mycket och att hon tjatat på sina ungar att de ska göra det.147 

Bokens nackdelar 
Böcker är tidskrävande. Detta är egentligen den enda nackdelen med böcker 
som i min mening kan utläsas ur informanternas resonemang, och lyfts endast 
fram av en informant som en uttrycklig nackdel.148 

3. Uppfattningar om biblioteks urval av film 
Här redogörs för vilka urvalskriterier informanterna tror att bibliotek har för 
film. Syftet är inte att fastslå om biblioteken verkligen använder sig av dessa 
kriterier, utan att synliggöra vilka bakomliggande värderingar och motiv som 
utbudet i låntagarnas uppfattning kommunicerar. I Analyskapitlet används 
resultatet av denna fråga för att se vad informanterna förknippar med bibliotek. 

Tre teman kan skönjas när informanterna uttalar sig om vad de tror att 
bibliotekarier har för urvalskriterier vid inköp av film: att biblioteket väljer 
populära filmer, alltså filmer som gått bra på bio; att de väljer filmer som har 
ett budskap, och att de väljer ”smalare” filmer som har någon form av 
”kulturellt värde”. Denna indelning i teman är endast till för att tydliggöra vilka 
tankegångar som dominerar bland informanterna. I själva verket går dessa 
teman ofta i varandra; att en film anses ha ett budskap kopplas t.ex. ofta 
samman med att den anses ha ett kulturellt värde. Vidare ska påpekas att 
informanterna uttalar sig om vilka riktlinjer de tror är rådande på just sitt 
bibliotek. Samtliga teman återkommer dock på alla bibliotek. 

Biblioteket väljer populära filmer 
Flera informanter säger att de tror att filmer väljs utifrån en uppfattning om vad 
folk tycker om, vad som är populärt, filmer som gått bra på bio.149 En informant 
säger att han tror att bibliotekarierna har lättare att motivera inköp av 
mainstreamfilmer än andra filmer eftersom de hyrs ut oftare.150 

                                                 
145 VK17, EK55, UK26a. 
146 UM16. 
147 EK42. 
148 VM41. 
149 EK27, UK29, EK42. 
150 VM32. 
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Biblioteket väljer filmer som har ett budskap 
Ett flertal informanter säger att de tror att biblioteket väljer filmer som ska vara 
”lärorika”, har ett budskap eller ”sätter igång tankeverksamheten”.151 De 
”tänker på folks bästa”, menar en informant.152 Dessa informanter säger också 
att de tror att biblioteket väljer filmer som ska vara givande, ”att det är en 
viktig samhällsfråga” eller ”nåt historiskt viktigt”.153 En informant säger att hon 
tror att biblioteket väljer filmer man kan ha ”nytta av” mer ”än ett nöje”, att 
filmerna ska fylla något slags ”studiesyfte”.154 

Biblioteket väljer smala filmer med någon slags ”kulturell grund” 
Flera informanter säger också att ett visst ”minoritetstänkande” antagligen 
spelar in när filmerna köps in, att de väljer bort kommersiella filmer till förmån 
för ”filmen som kultur, kopplad till konst”, ”djupa” och ”annorlunda” filmer 
som fått något slags ”kulturellt värde”; att de tycks eftersträva lite ”smalare” 
och ”lite seriösare filmer” som har ”nån slags kulturell grund” och som nästan 
blivit som allmänbildning.155 ”De här typiska amerikaniserade filmerna är väl 
borta”, säger en informant.156 

4. Uppfattningar om vilka filmer som hör hemma på bibliotek 
Frågan om vilka filmer som informanterna anser hör hemma på bibliotek och 
den föregående frågan om bibliotekets urval av filmer är svåra att skilja åt. De 
allra flesta informanter ger inte uttryck för någon kritisk inställning till biblio-
tekets urval av filmer, och följden blir att de flesta anser att de filmer som hör 
hemma på bibliotek också är de som biblioteket väljer ut. 

Svaret på denna fråga blir därmed samma som ovan, de filmer som 
informanterna anser hör hemma på bibliotek är: 

• Populära filmer 

• Filmer som har ett budskap 

• ”Smala” filmer med någon slags kulturell grund 

                                                 
151 SK46, UM16, SK18. 
152 VK17. 
153 SK18. 
154 EK27. 
155 VM32, UK26a, UK20, UM46, EK55, UM16, UK26b. 
156 EK42. 
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5. Film som en del av låntagarens biblioteksvanor 
En av mina delfrågeställningar var vilken betydelse bibliotekets film-
verksamhet har för låntagarnas biblioteksvanor. I tidigare undersökningar har 
det framkommit att en förhoppning som förekommer på bibliotek är att film-
verksamheten ska locka nya låntagargrupper. Detta kan inte sägas vara fallet 
för någon av mina informanter, samtliga brukade besöka biblioteket innan de 
började låna film där. De flesta informanter besöker också biblioteket 
huvudsakligen i andra syften än att låna film, som att studera, titta efter böcker 
eller läsa tidningar. 

Däremot har jag ställt frågor om de tror att bibliotekens filmverksamhet 
gör att de går dit oftare och om de tror att de skulle gå dit mer sällan om det 
inte fanns film på biblioteket, eller om de istället kunde ladda ner film från 
bibliotekets webbsida. Svaren fördelas tämligen jämnt. För sex av informanter-
na kan filmen sägas ha liten eller ingen betydelse för hur ofta de besöker 
biblioteket.157 Något fler, åtta stycken, skulle besöka biblioteket mer sällan om 
film inte ingick i utbudet, eller om filmerna kunde laddas ner från biblioteket.158 
En informant slutligen är mer osäker.159 (Frågan om nedladdning berörs 
ytterligare i avsnittet Jämförelse med nedladdning.) 

Filmens inverkan på biblioteksvanorna beror på en kombination av en rad 
faktorer som t.ex. graden av filmintresse, i vilken utsträckning filmutbudet på 
biblioteket korrelerar med den egna smaken, filmutbudets storlek och 
informantens ekonomiska situation. Av betydelse är också informanternas 
videobutiksvanor varför dessa redogörs för i avsnittet Jämförelse med video-
butiker, se nedan. 

I detta sammanhang bör även tas upp vad som framkommit i intervjuerna 
om sådant informanterna upplever som nackdelar med biblioteks film-
verksamhet, eftersom dessa naturligtvis har en inverkan på benägenheten att 
låna film på bibliotek. 

Nackdelar med film på bibliotek 
När jag frågat informanterna vad de upplever som nackdelar med bibliotekens 
filmverksamhet nämner flera informanter att de haft problem med repiga dvd-
skivor eller sönderspelade vhs-filmer.160 En informant påpekar också att ett 
problem med dvd-skivor är att de magnetremsor som fästs på skivorna av 

                                                 
157 VM32, SM74, SK18, EK27, UK29, UM16. 
158 VM41, VK17, SK46, EK42, EK55, UK26a, UK20, UK26b.  
159 UM46 
160 EK42, EK27, UK29. 
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stöldskyddsskäl riskerar att slita på spelaren om de sitter det minsta snett.161 En 
annan formatrelaterad synpunkt förs fram av den informant som säger att hon 
skulle låna mer film om det fanns fler dvd-filmer, eftersom dessa är lättare att 
ta med sig hem än vhs.162 

Lånetiden tas också upp i detta sammanhang. Ett par informanter säger att 
de oftare skulle låna film på bibliotek om lånetiden var längre.163 En annan 
informant menar tvärtom att det är onödigt att man får ha filmen nästan en 
vecka (vilket är fallet i Uppsala om man utnyttjar möjligheten att låna om).164 

Flera informanter säger också att de oftare skulle låna film på bibliotek om 
det fanns fler filmer att välja bland.165 

6. Jämförelse med videobutiker 
Bibliotekens filmverksamhet utgör en del av ett större samhälleligt filmutbud i 
form av t.ex. tv, videobutiker, Internet, biografer och köpfilm. Av särskilt 
intresse i detta sammanhang är videobutiker. Biblioteks filmverksamhet är på 
många sätt jämförbara med videobutiker, så till vida att filmer i fysiskt format 
genom en aktiv handling hyrs/lånas under en viss tid. Därför kan det vara 
intressant att studera hur informanterna använder sig av videobutiker och vilka 
faktorer som gör att de helt eller delvis ser bibliotek som alternativ till dessa. 
Till videobutiker räknas här inte endast fysiska sådana utan även uthyrnings-
sajter som Lovefilm, vilka ett par informanter använder sig av. 

Videobutiker och bibliotekets filmverksamhet som komplement/substitut  
Drygt två tredjedelar av informanterna hyr film regelbundet i videobutik/via 
uthyrningssajt, vid sidan av att de hyr/lånar film på bibliotek. För dessa kan 
alltså bibliotekets filmverksamhet och videobutiker ses som komplement.166 
För de återstående informanterna kan biblioteket sägas ha tagit över video-
butikens roll.167 De lånar/hyr i princip bara film på biblioteket, av skiftande 
orsaker. Jag har ur mitt material kunnat utläsa en rad faktorer som gör att 
bibliotekens filmverksamhet av flera informanter upplevs som ett konkurrens-
kraftigt alternativ till videobutiker. Att informanterna lånar film på bibliotek 
kan ses som en kombination av flera av dessa faktorer: 

                                                 
161 VM41. 
162 VK17. 
163 UK29, UK26b. 
164 UK26a. 
165 SK46, UK20, UM46, UM16. 
166 VM41, VK17, SM74, SK46, SK18, EK27, EK55, UK26a, UM46, UK20, UK16. 
167 VM32, EK42, UK29, UK26b. 
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Tillgänglighet. Eftersom informanten regelbundet besöker biblioteket är det lätt 
att låna film när hon ändå är där.168 

Bibliotekets läge. Närheten till biblioteket, dvs. att biblioteket är beläget där 
informanten brukar röra sig, gör att denne uppfattar det som ett fullgott 
alternativ till videobutiker.169 

Stressfri miljö. I en vanlig videobutik kan informanten känna ett krav på sig att 
hitta en film och att inte ta alltför lång tid på sig när hon bestämmer sig, 
medan detta inte gäller på biblioteket.170 

Kravlös atmosfär. På biblioteket är det möjligt att be att få betala när man 
lämnar tillbaka filmen om man skulle sakna kontanter för tillfället.171 

Överskådligt utbud. Informanten upplever det som något positivt att antalet 
titlar är färre på ett bibliotek än i en videobutik. Det stora antalet titlar i en 
videobutik upplevs i sig som något stressande.172 

Ett färdigt urval. Att det ligger ett medvetet urval bakom biblioteks filmutbud 
är något som flera informanter uppskattar.173 

Många nyheter på biblioteket. Informanten är av den uppfattningen att nya 
filmer kommer till biblioteken i princip lika snabbt som till videobutiker.174 

Filmer i informantens smak. Informanten upplever att biblioteket har många 
filmer i dennes smak.175 

Filmer som är svåra att få tag på i en videobutik. Informanten upplever att det 
finns filmer på bibliotek som är svåra att få tag på i videobutiker.176 

Att det är gratis/billigare än i videobutik. På två av undersökningens bibliotek 
är det gratis att låna film. På dessa bibliotek uppger flera informanter att 
detta är huvudanledningen till att de lånar film på bibliotek. (Se avsnittet 
Attityder till avgifter på lån av film.) 

                                                 
168 VK17. 
169 UM46. 
170 SK18. 
171 SK18. 
172 EK42, EK55. 
173 SK46, EK42, EK55. 
174 VM32. 
175 EK27. 
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7. Jämförelse med nedladdning 
I en alltmer digitaliserad värld är det inte osannolikt att bibliotekens film-
verksamhet så småningom helt eller delvis kommer att ersättas av nedladdning 
via bibliotekets webbsida. Därför kan det vara intressant att se om informanter-
na laddar ner film i nuläget och hur de resonerar kring nedladdning.  

Samtliga informanter utom en har tillgång till Internet i hemmet och skulle 
sålunda teoretiskt kunna ladda ner film hemifrån. Trots det är det endast ett 
fåtal informanter som säger att de brukar ladda ner film eller att någon brukar 
göra det åt dem. Flera laddar däremot ner musik.177 

Anledningar som ges är: att filmintresset inte är tillräckligt stort, att 
informanten inte orkar sätta sig in hur man gör, att informantens uppkoppling 
är för långsam, att det finns en risk att ”åka fast”, men också att det känns 
moraliskt fel.178 I min textanalys har jag förstått det så att informanterna har 
tolkat min fråga som att den gällt både laglig och olaglig nedladdning, vilket 
också har varit meningen. Jag har tolkat informanternas utsagor som att i den 
mån de har laddat ner film eller musik så har det rört sig om olaglig ned-
laddning. 

Även om de flesta informanter inte har för vana att ladda ner film så säger 
flera att de skulle ladda ner från biblioteket om det var möjligt, förutsatt att det 
var en enkel tjänst. Flera informanter säger dock att de föredrar att gå till 
biblioteket och låna film, av en rad anledningar: 

Enklare. Informanten upplever att det är lättare att låna film på bibliotek än att 
ladda ner.179 

Olustkänsla av datorer. Att låna film känns mer lockande än att ladda ner 
eftersom informanten känner sig trött på att använda datorer.180 

Fysiska formatet uppskattas. Informanten förknippar det fysiska formatet med 
positiva känslor, det finns en ”mysighetsfaktor” med att hålla i ett omslag 
och läsa på baksidestexten.181 

Social handling. Att gå och låna eller hyra en film upplevs som något positivt 
eftersom det är en social handling, medan nedladdning riskerar att leda till 
att människor isoleras i sina hem.182 

                                                 
177 VM32, VM41. 
178 VM32, UK26a, EK42, SM74, VK17, SK46, SK18, UK20. VM41. EK27, UM16. 
179 SK18. 
180 EK55. 
181 EK42, VM41. 
182 VM41. 
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Skapar arbetstillfällen. Att låna eller hyra film skapar arbetstillfällen, till 
skillnad från nedladdning.183  

Andra påpekanden som görs är att faktorer som bildkvalitet och utbud 
naturligtvis också skulle påverka benägenheten att använda sig av en tjänst där 
man kunde ladda ner filmer från bibliotekets webbsida.184 

8. Attityder till avgifter på lån av film 
Film skiljer sig från andra medier genom att en avgift på många bibliotek tas ut 
vid lån av film. (Jag kommer fortsättningsvis att kalla dessa avgiftsbelagda lån 
för just lån, även om det vore rättare att säga att man hyr film.) 

En av mina delfrågeställningar gällde hur låntagare resonerar kring avgifts-
belagda filmlån. Eftersom två av biblioteken har gratis lån av film, medan de 
två andra har helt eller delvis avgiftsbelagda lån, har jag funnit det lämpligt att 
dela upp presentationen i två delar. 

Attityder till avgift på lån av film på bibliotek där det är gratis att låna 
(Västerås och Uppsala) 

Att det är gratis lyfter en klar majoritet av dessa informanter fram som huvud-
anledningen till att de lånar film på bibliotek.185 Om en avgift infördes skulle 
det förmodligen leda till att de lånade mindre film eller inte lånade film alls, 
möjligtvis om det var en film de verkligen ville se och inte kunde få tag på 
någon annstans, säger flera informanter.186 Det är bibliotekets grundidé att ha 
en utlåningsverksamhet, säger en informant.187 En annan säger att hon inte 
skulle vara beredd att betala eftersom hon är så van vid att allt är gratis på 
bibliotek.188 Ytterligare en säger att hon inte förstår poängen med en sådan 
avgift för att det då skulle bli som att hyra film i butik.189 

                                                

Ett par informanter säger uttryckligen att just det att det är gratis gör att de 
vågar chansa och låna filmer de inte skulle ha betalat för i butik, vilket ibland 
visat sig vara en lyckad chansning, ibland inte.190 

 
183 SK46. 
184 VM41, UK29. 
185 VM32, VM41,VK17, UK26b, UK20, UK26a, UK29. 
186 VM32, UK29, UK26a, UK26b, UM16. 
187 UM16. 
188 UK29. 
189 UK20. 
190 VM41, UK26a. 
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Om en avgift infördes måste den vara skälig, ”fem eller tio spänn”, säger 
en informant.191 En annan säger att hon skulle vara beredd att betala för det 
mesta, bara det var under tio kronor.192 

Flera informanter påpekar att avgifter på reservationer och försenings-
avgifter också är att betrakta som avgifter.193 De har dock inte något emot dessa 
avgifter. 

Attityder till avgift på lån av film på bibliotek där filmlån är avgiftsbelagda 
(Södertälje och Eskilstuna) 

Ingen av informanterna i denna grupp menar att 20 kronor, som det kostar att 
låna dvd på båda biblioteken, skulle vara en för hög avgift, eller att det skulle 
vara fel att ha en avgift överhuvudtaget.194 

Flera informanter påpekar spontant att det är billigare än i videobutiker.195 
En typisk kommentar är ”det är ju inte dyrt egentligen, för tre dygn, det är det 
ju egentligen inte, inte om du jämför priserna med en videobutik”196  

Att man får ha filmen flera dagar är något som understryks av ett par 
informanter när avgiftsfrågan kommer på tal.197 En annan säger att det är bra 
med en avgift för att hon tror att det gör att man som låntagare behandlar 
filmerna varsamt.198 Ytterligare en säger att avgiften gör det lättare för henne 
att komma ihåg att lämna tillbaka filmerna.199 

                                                

9. Möjlighet att påverka filmutbudet 
Här redogörs för om informanterna har lämnat inköpsförslag på filmer och hur 
stora möjligheter de tror att man har som låntagare att påverka filmutbudet. I de 
flesta fall gör informanterna ingen åtskillnad mellan möjligheten att påverka 
utbudet av film och övriga medier, utan uttalar sig om denna möjlighet i över-
gripande ordalag. 

Möjlighet att påverka utbudet 
Ingen av informanterna brukar lämna inköpsförslag på film. Några har lämnat 
förslag på böcker, men mer än hälften har aldrig lämnat något inköpsförslag 

 
191 VM32. 
192 VK17. 
193 VK17, UK29, UM46, UK20. 
194 SK18, EK55, EK27, EK42, SM74, SK46. 
195 SK18, EK55. 
196 EK42. 
197 SM74, EK27. 
198 SK46. 
199 EK55. 
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överhuvudtaget.200 Anledningar som nämns till detta är: att informanterna inte 
visste att man kunde göra det, att tanken helt enkelt inte fallit dem in, att det 
skulle kännas egoistiskt, att de inte känner sig tillräckligt engagerade och att 
möjligheten att påverka som enskild person känns liten.201 

Även om informanterna inte brukar lämna inköpsförslag tror knappt 
hälften av informanterna – sju stycken – att möjligheten att påverka är stor.202 
En knapp tredjedel – fyra informanter – bedömer den som liten.203 De övriga 
fyra är mer osäkra.204 

Några tankar som framkommer bland de informanter som tror att 
låntagares möjlighet att påverka är stor är: att beslut om inköp ska grundas på 
”ett samspel” mellan bibliotekarier och låntagare, ”att folk inte riktigt orkar bry 
sig” – vilket betyder att det fåtal förslag som lämnas in har stor chans att leda 
till inköp, att bibliotekarierna vill göra folk nöjda och därför är uppmärksamma 
på deras önskemål, att de är ”genuint intresserade” av att tillgodose dessa 
önskemål, och att bibliotekarierna antagligen är öppna för förslag eftersom det 
skulle vara svårt för dem att välja alla filmer själv.205 

De informanter som tror att möjligheterna till påverkan är liten säger bland 
annat att det är en kostnadsfråga, det som avgör om något köps in är priset, att 
det krävs att många lämnar in samma önskemål för att bibliotekarierna ska 
lyssna och att det därför som enskild person är svårt att få igenom ett förslag 
och att de tror att biblioteket får så många förslag att de endast kan ta hänsyn 
till ett fåtal.206 

Frågan om möjligheten att påverka utbudet är, liksom frågan om vilka 
filmer informanterna anser hör hemma på bibliotek svår att skilja från frågan 
om vilka urvalskriterier biblioteken i informanternas uppfattning använder sig 
av vid filmurval. Flera informanter uppger således att de tror att möjligheten att 
få igenom ett inköpsförslag är störst för 

• Populära filmer 

• Filmer som har ett budskap 

• ”Smala” filmer med någon slags kulturell grund 

                                                 
200 UM16, UK26b, UK20, UM46, UK26a, UK29, EK55, SK18. 
201 UM16, UK26b, UK26a, UK29, UM46, UK20, SK18. 
202 VM32, VM41, VK17, SK46, SK18, UM16, UK20. 
203 SM74, UK29, UK26a, UK26b. 
204 EK42, EK27, EK55, UM46. 
205 VM41, VK17, UM16. 
206 SM74, UK26a, UK29, UK26b. 
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10. Inställning till populärkulturell/masskulturell film 
I tidigare undersökningar har det diskuterats om det är så att de personer som 
lånar film på bibliotek kan sägas tillhöra en grupp med liknande filmsmak. För 
att avgöra om så är fallet i denna undersökning har jag försökt analysera hur 
informanterna förhåller sig till populärkulturella/masskulturella filmer.  

Finkulturell smakpublik - Kritik mot populärkulturella/masskulturella filmer 
Flera informanter uttrycker sig på ett mer eller mindre avståndstagande sätt om 
kommersiella filmer som de ofta förknippar med ”Filmstadenfilmer” och 
”Hollywoodproduktioner”.207 Syftet med dessa ”superkommersiella och 
promotade” filmer är att tjäna pengar, påpekas det.208 De använder sig av enkla 
berättargrepp och svartvita indelningar i gott och ont och är inte så 
intellektuellt givande.209 

Mot det ställer dessa informanter ”udda”, ”smala”, europeiska filmer och 
filmer från andra kulturer, vilket jag här tolkar som icke västerländska 
produktioner.210 Dessa ”smalare, djupare” filmer, ”som aldrig går ur tiden” ses 
som ”lite seriösare”, ”mer kulturellt inriktade filmer” som har ”mer budskap” 
och ”mer eftertanke”.211 Dessa filmer ses vidare ”som kultur, kopplad till 
konst” och ”mer bildskapande, eller mänskligt upplyftande”.212 De sägs ha 
”kvalitet”, ”intelligens” och sätta igång tankeverksamheten.213 

                                                

Populärkulturell smakpublik - Positiv inställning till populärkulturella/ mass-
kulturella filmer 

Ett mindre antal informanter gör indelningen i kommersiella filmer och 
smalare filmer, men deras smak skiljer sig från de övrigas i det att de föredrar 
storfilmerna. Bibliotekets filmer är lite för ”djupa”, ”kulturella” och 
”annorlunda” för hennes smak, konstaterar en informant.214 En annan säger att 
han inte gillar smal film, men att han inte kan påstå att de ”mainstreamgrejer” 
som han gillar har ”något egenvärde egentligen”.215 På biblioteket finns många 
”stora filmer av stora regissörer”, som t.ex. Ingmar Bergman, filmer man 

 
207 UM16, EK42, EK55, UK29, UM46, SK46. 
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”kanske borde se”, påpekar en informant, men säger att vissa av dessa verkar 
ganska tråkiga.216 

Neutral eller icke påvisad inställning till populärkulturella/masskulturella 
filmer 

Hos en informant kan inte någon indelning utläsas.217 Hos några andra 
informanter kan en indelning i kommersiella och icke-kommersiella filmer 
utläsas, men inte några direkta preferenser för den ena eller andra kategorin.218 
Hos ett par informanter kan det utläsas att de föredrar smalare filmer, men de 
ger inte explicit uttryck för kritik av masskulturella filmer.219  
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Analys 

I detta avsnitt presenteras en analys av undersökningens resultat. Mina två 
huvudfrågeställningar löd: ”Vilken syn har de intervjuade låntagarna på 
fenomenet film på bibliotek och vilken funktion fyller denna verksamhet för 
dem?” och ”Dominerar någon viss filmsmak bland informanterna?” Den första 
av dessa delades upp i nio delfrågeställningar. 

De två huvudfrågeställningarna besvaras här genom en analys av de olika 
delfrågeställningarna. Delfrågeställningarna används i flera fall för att belysa 
varandra. Att analysera dem i ordningsföljd skulle därför möta vissa 
svårigheter och skulle nog snarare försvåra än förenkla framställningen, varför 
jag istället valt att göra det i sammanvävd form. 

Vidare anser jag det som sagt nödvändigt att göra en uppdelning i attityden 
till filmmediets plats på bibliotek och attityden till olika filmers plats på biblio-
tek. Detta är en analytisk konstruktion som naturligtvis är behäftad med vissa 
svårigheter, men i min mening ändå nödvändig. 

Filmmediets plats på bibliotek 
Det konstaterades i den första delfrågeställningen att film för flertalet av 
informanterna inte var någon inarbetad del av föreställningen om ett bibliotek. 
Böckernas plats är självklar, medan filmen ses som en bonus eller lite udda 
service. Några informanter såg dock film som en mer naturlig del av ett biblio-
teks utbud, även om det inte kan sägas ha varit det tidigare. Två olika, delvis 
överlappande, inställningar kunde således skönjas bland informanterna. Den 
ena betonar bibliotekets litteraturfrämjande roll, den andra en vidsträckt kultur-
främjande roll: bibliotek ska erbjuda olika kulturformer, innefattande såväl 
böcker som film.220 Bland informanterna i denna undersökning dominerar den 
förstnämnda. 

                                                 
220 Dessa inställningar överlappar varandra genom att en litteraturfrämjande roll innefattar både skön- och 
facklitteratur medan den kulturfrämjande innefattar både skönlitteratur och andra kulturformer som t.ex. 
film. 
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Uppfattningen om litteraturen som normen på ett bibliotek kan alltså sägas 
vara stark bland informanterna. En tänkbar tolkning till att filmens plats på 
bibliotek i många informanters uppfattning inte är självklar skulle således 
kunna vara att detta beror just på att litteraturmediet uppfattas som normen. 
Men detta konstaterande – att litteratur ses som normen på ett bibliotek – säger 
inte så mycket i sig själv. Det säger bara att bibliotek ska vara böcker för att 
bibliotek ska vara böcker och är alltså ett självrefererande resonemang. Låt oss 
därför se vad informanterna förknippar med bibliotek och vad de förknippar 
med medierna film respektive böcker. 

Jag menar att de målsättningar som filmurvalet i informanternas 
uppfattning avspeglar, visar vad informanterna förknippar med ett bibliotek, 
eller, annorlunda uttryckt: vad de ser som beståndsdelar i bibliotekets ideologi. 
Som framgick av delfrågeställning tre menade informanterna: att biblioteket 
väljer populära filmer, alltså filmer som gått bra på bio; att de väljer filmer som 
har ett budskap, och att de väljer ”smalare” filmer som har någon form av 
”kulturellt värde”. 

De två sistnämnda uppfattningarna kan i min mening ses som ett uttryck 
för att bibliotek förknippas med folkbildning.  

Ett par informanter använder sig explicit av folkbildningsbegreppet: 

det blir ett sätt att sprida och vidmakthålla den… den delen av filmskapande som är lite 
mer konstnärligt inriktad, kan jag tänka mig, att man tänker så. För biblioteken har ju 
liksom en folkbildnings… en målsättning som folkbildare.221 

alla smakintressen ska ju liksom tillfredsställas. Samtidigt finns den här folkbildartanken 
bakom allting…222 

men även utsagor om att biblioteket väljer filmer som är ”lärorika”, har ett 
”budskap” och ”kulturellt värde” tolkar jag som implicita uttryck för att de ser 
folkbildning som en del av biblioteks ideologiska identitet. Detta utifrån min 
definition av folkbildning som något som ”innefattar tillägnande av kunskap, 
både av formell, mätbar sådan, men också av en icke mätbar, 
personlighetsutvecklande sort som anses uppstå i mötet med vissa konstverk.”  

Vad förknippar då informanterna med medierna film respektive böcker? 
Delfrågeställning två visar att en rad fördelar lyfts fram med filmmediet: att det 
erbjuder en mångfacetterad estetisk upplevelse, att konsumtion av film inte 
kräver någon större ansträngning, att den kan nå ut till många människor och 
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att den ger möjlighet till social samvaro. Men det påpekas också att film inte 
stimulerar fantasin på samma sätt som böcker eftersom vissa saker, som hur 
miljöer och personer ser ut, är på förhand givna – och att film i vissa situationer 
kan ha skadliga effekter på vissa personer. När det gäller litteratur lyfts 
egentligen inga aspekter fram som negativa, åtminstone inte på ett explicit sätt, 
utom av en informant som uppfattar böcker som alltför tidskrävande. Däremot 
sägs att böcker stimulerar fantasin, att läsning är rogivande och att det är viktigt 
att värna om litteraturens plats i dagens samhälle. 

Mot bakgrund av detta anser jag att en del av förklaringen till inställningen 
att film inte har en självklar plats på bibliotek skulle kunna vara att filmmediet 
inte i samma utsträckning som litteratur förknippas med folkbildande 
egenskaper. En utbredd uppfattning är att film, till skillnad från litteratur inte 
erbjuder någon större möjlighet att tänka själv. Film ses helt enkelt av flera 
informanter som en enklare kulturform. Ett annat sätt att uttrycka detta på är att 
filmmediet i högre grad än litteratur förknippas med underhållning, i motsats 
till bildning. Bildning ska här tolkas i vid bemärkelse. Även lättsammare form 
av förströelselitteratur kan med detta synsätt sägas ha en bildande effekt, bara 
genom det faktum att den tvingar läsaren att använda sin fantasi för att 
omvandla texten till inre bilder, något som kan sägas ha en intellektuellt 
stimulerande effekt. Detta är på intet vis ett obestridligt synsätt, men det är 
likväl en åsikt som är möjlig att hysa och som ett flertal av mina informanter i 
min mening också tycks ge uttryck för. Filmmediets positiva egenskaper 
förnekas inte på något sätt, men de är inte i lika hög grad förenliga med 
folkbildningstanken om personlig utveckling i intellektuellt och emotionellt 
avseende. 

Men detta, som vi skulle kunna kalla en ideologisk aspekt, är som sagt bara 
en del av förklaringen. Det finns också en pragmatisk aspekt; förekomsten av 
videobutiker. Att det finns andra institutioner i samhället där människor kan 
tillgodose sitt behov av att låna film (om än mot en avgift) gör att film-
verksamhet på bibliotek inte ses som något självklart. 

En annan aspekt som är svår att skilja från de två ovanstående – den 
ideologiska folkbildningsrelaterade och den pragmatiska videobutiksrelaterade 
– och som på sätt och vis kan sägas innesluta dessa är traditionens roll. Film på 
bibliotek är en relativt ny företeelse, i synnerhet jämfört med böcker, men även 
i jämförelse med t.ex. musik. Mentaliteter förändras långsamt, som Klasson 
säger. Hon syftade på folkbildningstanken, men det samma gäller naturligtvis 
även på andra områden. Att traditionen har betydelse för i vilken utsträckning 
informanterna ser film som en naturlig del av biblioteks verksamhet kan 
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exemplifieras med utsagor som: ”Det är framför allt det här man läser som jag 
tycker att bibliotek… just böcker och tidskrifter. Ja, musik har ju funnits 
väldigt länge också, så det ser jag väl lite mer som det självklara utbudet.”223 
och den informant som på frågan ”Tycker du att det är en del av bibliotekets 
uppgift att tillhandahålla film?” ger svaret ”Det är väl inte det första man 
tänker på, jag menar, när jag bodde i Östersund, då blev jag så enormt förvånad 
av att se att de hade musik, för jag tänkte ’bibliotek, det ska bara vara 
böcker’”.224 

Det bör här understrykas att jag med denna tolkning inte menar att 
uppfattningen om folkbildningstanken som en del av biblioteks ideologi ska ses 
som en faktor som på ett kausalt sätt styr en persons inställning till film på 
bibliotek. Ett förknippande av bibliotek med folkbildning kan även samexistera 
med en inställning där film ses som en mer naturlig del av biblioteks 
verksamhet. 

Olika filmers plats på bibliotek 
Frågan om vilka filmer som hör hemma på bibliotek (delfrågeställning fyra) 
och frågan om vilka urvalskriterier som i informanternas ögon tycks ligga 
bakom filmurvalet (delfrågeställning tre) är svåra att skilja åt. De allra flesta 
informanter är positiva till de målsättningar som filmurvalet i deras uppfattning 
signalerar, och som en följd därav sätter de också likhetstecken mellan vilka 
filmer som bör finnas på bibliotek och vilka som faktiskt finns där. 
Informanterna uppfattade det som sagt så att biblioteket väljer populära filmer, 
alltså filmer som gått bra på bio; att de väljer filmer som har ett budskap, och 
att de väljer ”smalare” filmer som har någon form av ”kulturellt värde”. De 
anser också att dessa filmer hör hemma på bibliotek.  

Det är viktigt att påpeka att det bör göras en åtskillnad mellan uppfattning-
en att bibliotek väljer filmer som är populära och uppfattningen att bibliotek 
väljer populärkulturella filmer, om vi utgår från Ganetz tentativa definition av 
begreppet. En låntagare säger t.ex. att biblioteket väljer filmer av ”vissa 
regissörer, filmskapare som är så att säga kända men samtidigt smala”.225 Detta 
bör i min uppfattning inte tolkas som att låntagaren syftar på populärkulturella 
filmer. Men det finns också exempel i materialet där låntagaren måste sägas 
mena att biblioteken bl.a. tar in populärkulturella filmer, som när en informant 
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säger att bibliotekets utbud går ”över hela spektrumet. Finkultur, fulkultur, 
action, dokumentärer”.226 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att biblioteken i informanternas 
uppfattning väljer filmer som ska intressera en stor grupp låntagare och att de 
väljer ”smala” filmer och filmer som har budskap och ”kulturell grund”. De 
anser också att dessa filmer bör finnas på bibliotek. Filmer med budskap och 
kulturell grund kan som sagt tolkas som filmer som är förenliga med 
folkbildningstanken. Vi kan formulera det så att informanternas uppfattning av 
bibliotekets ideologi består av två huvudsakliga moment: 

• Efterfrågestyrd verksamhet 

• Folkbildande verksamhet 

Dessa bör ses som två sinsemellan kompletterande faktorer som undandrar sig 
precisa avgränsningar. Att fråga sig exakt hur stor betydelse respektive faktor 
haft vid ett biblioteks inköp av en specifik titel (t.ex. en film eller bok) är 
sålunda inte möjligt. Det intressanta är dock att folkbildning för ett flertal 
informanter i denna undersökning ses som en väsentlig del av ett biblioteks 
ideologi. 

Det är här intressant att jämföra med vad Zetterlund skrev om 
folkbildningens roll i en biblioteksdiskurs (se Teoretiska utgångspunkter). I 
debatten om bibliotekariernas yrkesidentitet och yrkesideologiska bas, där 
folkbildning stod för ”ett värnande av folkbibliotekets kulturförmedlande 
uppgifter, där vissa budskap (god litteratur och allmänkulturella program) skall 
föras ut till befolkningen och understödjas” höll folkbildningens roll på att 
utmanas och försvagas, skrev Zetterlund. Bland informanterna i denna under-
sökning tycks dock inte bilden av biblioteket som en kulturförmedlande 
institution som ska sprida ”god litteratur” (eller film) vara särskilt försvagad.  

Vidare konstaterade Zetterlund att bland bibliotekarier tycktes meningarna 
i denna fråga gå isär mellan en yngre och en äldre generation, där de yngre såg 
folkbildningen som något förlegat eller dåligt anpassat till dagens samhälle, 
medan de äldre kämpade för att översätta och modifiera traditionella 
folkbildningsideal och begrepp för att få dem med sig i det nutida och framtida 
biblioteksarbetet. Detta antyder alltså att frågan om folkbildning som en del av 
bibliotekets identitet i viss mån skulle kunna vara en generationsfråga. Nu är 
min undersökning som sagt en kvalitativ sådan vars resultat är omöjligt att 
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generalisera utifrån men det kan ändå noteras att i denna grupp informanter kan 
ingen skillnad påvisas mellan olika åldersgrupper, när det gäller i vilken 
utsträckning man ser folkbildning som en del av bibliotekets ideologi. Denna 
uppfattning tycks vara lika stark såväl bland de äldre som de yngre 
informanterna.  

Det kan också konstateras att filmer med budskap och ”kulturell grund” av 
informanterna oftast associeras med icke-kommersiella filmer. Uppfattningen 
att filmer med budskap och ”kulturell grund” bör finnas på bibliotek kan 
således sägas ha samma tänkbara ideologiska och pragmatiska grund som ovan 
(i frågan om filmmediets plats på bibliotek). Ideologisk så till vida att dessa 
filmer anses höra hemma på bibliotek eftersom de är förenliga med 
folkbildningstanken, pragmatisk på så sätt att de kommersiella filmerna redan 
finns att tillgå i videobutiker och att det därför inte är självklart att de även ska 
finnas på bibliotek. 

Filmverksamhet på bibliotek jämfört med videobutiker 
Förekomsten av videobutiker i samhället gör att film på bibliotek är ett medium 
vars förutsättningar skiljer sig kraftigt från bokens. Det är hela tiden möjligt att 
ifrågasätta filmens plats på bibliotek med hänvisning till det faktum att det 
finns andra institutioner i samhället där människor har tillgång till denna 
kulturform, om inte gratis så i alla fall utan att behöva köpa dem. Att video-
butiker på detta sätt används som referenspunkt i diskussioner kring film på 
bibliotek är naturligt och ofrånkomligt.  

I delfrågeställning sex konstaterades att en tredjedel av informanterna i 
princip bara lånar film på bibliotek medan de övriga kunde sägas använda sig 
av videobutiker och filmverksamheten på bibliotek som komplement. 
Förutsättningarna för att bibliotekets filmverksamhet ska upplevas som ett 
lockande alternativ till videobutiker är beroende av individuella och lokala 
faktorer. Individuella faktorer består bland annat av informantens filmsmak, 
grad av filmintresse, ekonomiska situation och hur ofta informanten brukar 
besöka biblioteket. Lokala faktorer består dels av vilka videobutiker som finns 
tillhands, dels av storleken och inriktningen på bibliotekets filmutbud, samt om 
filmverksamheten är avgiftsbelagd. 

De lokala faktorerna varierar naturligtvis mellan de olika biblioteken och 
de individuella mellan varje informant, men en uppfattning som återkommer på 
samtliga orter är att det på biblioteket går att hitta filmer som är svåra att få tag 
på i videobutiker. 
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Vi kan här återknyta till vad som i tidigare forskning framkom i olika 
bibliotekariers uttalanden om filmverksamhet på bibliotek:  

• Att filmverksamheten ska fungera som ett komplement till video-
butikers utbud 

• Att filmerna ska intressera låntagarna 

• Att biblioteken ska verka för spridning av icke-kommersiell film 

• Att filmverksamheten ska motverka dominansen av amerikansk film på 
filmmarknaden 

• Att filmerna ska ha en viss innehållslig kvalitet 

Det bör påpekas att dessa ambitioner inte är härledda från intervjuer med 
bibliotekarier på biblioteken i denna specifika undersökning, men eftersom det 
i tidigare undersökningar konstaterats att bibliotek ofta uppvisar liknande 
normer och värderingar när det gäller filmverksamhet är det rimligt att anta att 
dessa målsättningar även har betydelse för biblioteken i denna undersökning. 
Något som tyder på detta är också att de målsättningar med filmverksamheten 
på respektive bibliotek som framkom i presentationen av orterna och dess 
bibliotek kan sägas vara införlivbara med ovanstående punkter. Det är 
intressant att konstatera att dessa biblioteksambitioner i stor utsträckning 
speglar de funktioner som film på bibliotek fyller för informanterna i denna 
undersökning. Det konstaterades i delfrågeställning sex att informanternas lån 
av film på bibliotek bl.a. motiverades av att biblioteken erbjöd: 

• Ett filmutbud som baserades på ett medvetet urval 

• Filmer i informanternas smak 

• Filmer som är svåra att få tag på i en videobutik  

Utöver dessa funktioner kan film på bibliotek för informanterna i min under-
sökning sägas fylla ytterligare en funktion som inte är lika konkret påvisbar, 
och som inte framkommit som en uttalad ambition från biblioteks sida i 
tidigare undersökningar, men som icke desto mindre är verksam. Denna rör 
miljön. Flera informanter säger att de föredrar att låna film på bibliotek 
eftersom de upplever videobutiker som stressande. Detta stressmoment kan 
dels härledas till att videobutikernas filmutbud upplevs som oöverskådligt, men 
i åtminstone en informants fall hänger det samman med att videobutiker är 
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kommersiella institutioner och att informanten i en sådan miljö känner ett krav 
på sig att bestämma sig för en film, eftersom det finns ett ekonomiskt intresse 
från videobutikens sida att hon ska göra det.227 

Informanternas filmsmak 
Innebörden av biblioteksmålsättningen att filmer ska ha ”en viss innehållslig 
kvalitet”, kan naturligtvis diskuteras och har så gjorts i ett antal tidigare under-
sökningar där bibliotekarier intervjuats. Ur ett användarperspektiv kan denna 
fråga reduceras till synen att kvalitet är det som sammanfaller med 
informantens smak. Om informanten uppfattar bibliotekets filmurval som 
kvalitativt kan således sägas bero på den egna filmsmaken.  

I delfrågeställning tio gjorde jag ett försök att dela in informanterna i olika 
smakpubliker. Analysen går i detta fall inte att skilja från resultat-
presentationen. Jag använde mig av Gans indelning i fyra teman för kritik mot 
masskultur som ett analysverktyg för att analysera informanternas inställning 
till masskulturell/populärkulturell film. Punkterna 1 och 3 

1. The negative character of popular culture creation. Popular culture is undesirable 
because, unlike high culture, it is mass-produced by profit-minded entrepreneurs solely 
for the gratification of a paying audience.  

3. The negative effects on the popular culture audience. The consumption of popular 
culture content at best produces spurious gratifications, and at worst is emotionally 
harmful to the audience. 

kunde i min mening i explicit och implicit form utläsas hos ett flertal 
informanter. Att Gans menar att denna kritik egentligen är grundlös är en 
annan sak. Flera informanter i denna undersökning uppvisar liknande smak-
preferenser och kan i sin filmsmak sägas tillhöra en finkulturell smakpublik. 
Till denna grupp har jag även räknat informanter som i min mening i viss mån 
tar avstånd från masskulturella filmer, utan att detta avståndstagande direkt går 
att knyta till Gans fyra teman. 

Det bör åter understrykas att smakpubliker inte ska ses som absoluta 
företeelser. Att en informant ger uttryck för en negativ inställning till populär-
kulturella filmer innebär inte att han eller hon på ett fundamentalt sätt tar 
avstånd från dessa och endast hänger sig åt filmer som kan betecknas som fin-
kulturella. Trots detta anser jag att det är möjligt att göra ovanstående grova 
indelning eftersom de informanter jag betecknat som tillhörande en finkulturell 
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smakpublik i sina resonemang gör en uppdelning i masskulturella och icke 
masskulturella filmer där de i huvudsak tycks föredra de sistnämnda. 

Eftersom koncentrationen av populärkulturella filmer i en genomsnittlig 
videobutiks utbud är högre än på ett bibliotek så betyder detta att film-
verksamheten på bibliotek för dessa informanter fyller en direkt funktion i.o.m. 
att den erbjuder ett lättöverskådligt alternativ till videobutikernas populär-
kulturellt inriktade utbud. 

Från ett biblioteksperspektiv kan detta formuleras som ett realiserande av 
målsättningarna att filmverksamheten ska fungera som ett komplement till 
videobutikers utbud och att biblioteken ska verka för spridning av icke-
kommersiell film. 

På så sätt fyller alltså filmverksamhet på bibliotek en funktion, rent 
instrumentellt. I en värld med ständigt expanderande medieutbud och ökad 
valfrihet som konsument är det rimligt att anta att människors behov av väg-
ledning ökar. Bibliotekets utbud är baserat på ett medvetet urval som, då det 
sammanfaller med besökarens filmsmak, upplevs som något positivt, och 
biblioteket kan således erbjuda en sådan vägledning. Gans uttryckte det så att 
olika smakpubliker använder sig av olika institutioner i samhället för att 
tillfredsställa sina estetiska behov. Nu är detta som sagt en kvalitativ under-
sökning som ej går att generalisera utifrån, men det kan ändå konstateras att om 
detta resultat skulle visa sig gälla för en större grupp – om en betydande del av 
den totala populationen, låntagare som lånar film på svenska folkbibliotek, kan 
sägas tillhöra en finkulturell smakpublik – skulle detta innebära att bibliotek 
kan ses som en institution som en finkulturell smakpublik använder sig av för 
att tillfredsställa sina estetiska behov beträffande film.  

Här kan även nämnas att tre av de sex informanterna i Uppsala oberoende 
av varandra nämner Fyrisbiografen och säger att de uppskattar denna för dess 
urval av filmer.228 Fyrisbiografen kan sägas rikta sig till en finkulturell smak-
publik så som denna definierats i denna uppsats, och kan på så sätt också ses 
som exempel på en institution som tillfredsställer en finkulturell smakpubliks 
estetiska behov ─ biografer med inriktning på ”smalare” film. 

Att biblioteks filmverksamhet fyller en funktion för låntagare som upp-
skattar bibliotekens urval av filmer är som sagt ett instrumentellt synsätt. Det är 
en ekvation där variabeln ”god kultur” utelämnats: biblioteket fyller en 
funktion genom att erbjuda ett urval av titlar som inte nödvändigtvis har något 
”högre värde” än andra, men som kan vara svårare att finna någon annanstans. 

                                                 
228 UK29, UK26b, UM16. 

 66



En sådan ekvation förefaller dock något tillrättalagd. Det medvetna urval som 
den finkulturella smakpubliken uppskattar kan egentligen bara beskrivas som 
ett urval av ”god kultur”. Eller om man så vill, som ett urval av folkbildande 
filmer.  

I tidigare undersökningar om film på bibliotek återkommer att det är 
bibliotekens ambition att tillhandahålla filmer som har en viss innehållslig 
kvalitet, en ambition som naturligtvis även gäller för andra medier. Biblio-
tekens svårigheter att precisera vad som menas med kvalitet är desto större. 
Detta kan ses som en naturlig följd av begreppets subjektiva karaktär, men det 
är också tänkbart att dessa svårigheter har en psykologisk förklaring. Det är 
tänkbart att begreppen kvalitativ och folkbildande i en folkbibliotekskontext i 
vissa fall kan sägas användas som synonymer. Att använda ord som lärorika 
och bildande indikerar dock ett von oben-perspektiv och få bibliotekarier torde 
vilja utnämna sig själva till smakdomare, varför de föredrar den något mindre 
laddade termen kvalitet. 

Attityder till avgift på lån av film 
Frågan om avgiftsbelagd film är problematisk. I tidigare undersökningar har 
det konstaterats att vissa bibliotek varit negativa till att ta ut en avgift eftersom 
de har sett det som ett första steg mot en avgiftsbeläggning av alla medier på 
bibliotek. Samtidigt anser många bibliotek sig inte ha råd att ha en film-
verksamhet om den inte är helt eller delvis avgiftsbelagd och i valet mellan 
ingen film alls och avgiftsbelagd film väljer de då det sistnämnda. 

Det som kan konstateras i mitt material (delfrågeställning åtta) är att på de 
två bibliotek där en avgift tas ut är informanterna positiva till avgifter medan 
flera informanter på de två bibliotek där det är gratis att låna film är väldigt 
tveksamma till om de skulle fortsätta låna om en avgift infördes. På ett plan är 
detta ett trivialt konstaterande – informanterna i den första gruppen har ju 
uppenbarligen gjort den bedömningen att de anser det vara värt att betala för att 
låna film på bibliotek. Men det bör ändå påpekas att om den bedömning 
informanterna i den andra gruppen gör är korrekt – att de helt eller delvis skulle 
sluta låna film på bibliotek om en avgift infördes – så har avgiftsfrågan 
uppenbara negativa demokratiska konsekvenser: en avgiftsbelagd 
filmverksamhet utnyttjas av en särskild grupp människor medan andra inte har 
råd eller anser sig ha råd att ta del av den. Å andra sidan kan det argumenteras 
att det skulle kunna ha en negativ demokratisk effekt att avstå helt från 
filmverksamhet av kostnadsskäl, eftersom det t.ex. skulle kunna resultera i ett 
ojämlikt filmutbud på olika orter. 
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Det bör också konstateras att flera informanter vid de bibliotek där det är 
gratis att låna film nämner att detta att det är gratis gjort att de vågat chansa och 
upptäckt filmer de inte skulle ha sett annars. Även detta kan synas trivialt men 
visar också på en uppenbar negativ demokratisk aspekt av avgiftsbeläggning. 
Det kan här också noteras att biblioteken i denna undersökning där 
filmverksamheten är helt eller delvis avgiftsbelagd uppvisar en lägre 
utnyttjandegrad för film än de övriga två biblioteken. 

Möjlighet att påverka filmutbudet 
När det gäller möjligheten att påverka filmutbudet – och bibliotekets övriga 
utbud av medier – är det intressant att det aldrig fallit flertalet av informanterna 
in att försöka (delfrågeställning nio). En informant visste inte ens att man 
kunde lämna inköpsförslag. Ändå tror flera när de tänker efter att möjligheten 
att påverka är stor. Det är tänkbart att denna till synes motsägelsefulla 
inställning – en tro på möjligheten att påverka utbudet kombinerad med en låg 
grad av utnyttjande av samma möjlighet – har psykologiska förklaringar. 
Möjligheten att låta sig överraskas, att t.ex. upptäcka filmer man inte visste 
fanns, är något flera informanter uppskattar med biblioteket. Filmutbudet 
baseras också på ett medvetet urval där någon form av kvalitetsbedömning 
skett. På så sätt är det en plats där man slipper tänka själv, förvissad om att 
någon annan redan gjort det åt en. Detta kan även uttryckas i termer av folk-
bildning. Informanterna kan sägas uppfatta att biblioteken med sin film-
verksamhet har en folkbildande ambition som ger informanterna möjlighet att 
upptäcka ”personlighetsutvecklande” filmer. Att inte lämna inköpsförslag är i 
det perspektivet ett mer eller mindre medvetet beslut, grundat på ett förtroende 
för bibliotekarier och deras förmåga att välja ut ”god kultur”.  

Men det kan i vissa fall också finnas en tänkbar alternativ förklaring. På ett 
plan är de flesta besökare medvetna om att bibliotek finansieras genom skatte-
medel, dvs. att det är de själva som möjliggör bibliotekens existens. Samtidigt 
kan det finnas en svårighet att låta denna teoretiska insikt på ett mer direkt sätt 
forma ens bild av ett bibliotek, att så att säga förankra denna medvetenhet så 
djupt att den resulterar i en inställning där man ser det som sin självklara 
rättighet att vara med och utforma utbudet. 

Hos vissa informanter kan också en annan, mer konkret, orsak utläsas: de 
har ingen klar uppfattning om vilka filmer som finns i bibliotekets bestånd 
eftersom en stor del av titlarna hela tiden är utlånade. De säger själva att de 
skulle kunna bläddra igenom katalogen för att se vilka filmer som finns i 
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beståndet men upplever detta som alltför jobbigt.229 Det är således tänkbart att 
ett överskådligare katalogsystem, t.ex. i form av en lättnavigerad webbsida 
med tydliga visuella filmpresentationer skulle underlätta för informanterna i 
detta avseende. 

Det kunde konstateras att frågan om möjligheten att påverka utbudet, 
liksom frågan om vilka filmer informanterna ansåg höra hemma på bibliotek 
var svår att skilja från frågan om vilka urvalskriterier biblioteken i informanter-
nas uppfattning använder sig av vid filmurval. Flera informanter uppgav att de 
trodde att möjligheten att få igenom inköpsförslag var störst för populära 
filmer, filmer med budskap och ”smala” filmer med någon slags kulturell 
grund, vilket återigen kan tolkas som ett uttryck för att bibliotekets ideologi av 
informanterna i huvudsak uppfattas så att verksamheten ska vara dels 
efterfrågestyrd, dels folkbildande. 

Det bör tilläggas att när det gäller frågan om informanterna faktiskt har 
lämnat inköpsförslag på film är det tänkbart att informanterna vid intervju-
tillfället tolkat det så att muntliga inköpsförslag inte varit av intresse för 
diskussionen. Det finns alltså en möjlighet att vissa informanter ibland lämnat 
förslag av mer informell karaktär, t.ex. att de i samtal med bibliotekarier nämnt 
att det vore kul om de köpte in en viss titel, men att detta inte framkommit 
under intervjuerna eftersom de frågor jag ställt fått dem att tro att detta så att 
säga inte räknades som inköpsförslag i egentlig mening. 

Nedladdning 
Frågan om film på bibliotek berör också den större frågan om digitalisering av 
biblioteks verksamhet, dvs. möjlighet att ladda ner medier från biblioteket 
antingen på plats i bibliotekslokalerna eller via Internet. Som vi såg i kapitlet 
Bakgrund och tidigare forskning befinner sig film på bibliotek i ett dynamiskt 
utvecklingsskede där det snarast är en tidsfråga innan de fysiska filmformaten 
ersätts av digitala (dvd är visserligen också ett digitalt format, men här avses 
digitala filer ej knutna till ett specifikt fysiskt exemplar). Därför är det 
intressant att se hur informanternas nedladdningsvanor när det gäller film ser ut 
i dagsläget.  

Som framgick av delfrågeställning sju är det få av informanterna i denna 
undersökning som har för vana att ladda ner filmer, men däremot säger många 
att de skulle ladda ner från biblioteket om det var möjligt, förutsatt att det var 
en enkel tjänst. Flera informanter säger dock att de föredrar att gå till biblio-

                                                 
229 UK20, UK26b. 
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teket och låna film, av en rad anledningar, däribland att det upplevs som 
enklare, att de inte tycker om datorer, att de uppskattar det fysiska formatet och 
att själva handlingen att gå till biblioteket och låna film har ett egenvärde i och 
med att det är en social handling. Ett argument som förs fram mot (olaglig) 
nedladdning är också att det känns fel eftersom upphovsmannen bör få 
ersättning för sitt verk. 

När det gäller de första punkterna – enkelheten, datortröttheten och det 
fysiska formatet – är detta faktorer som det förmodligen är en tidsfråga innan 
de spelar ut sin roll. När tv-apparater och datorer i de flesta hem efterhand 
ersätts av multimediamaskiner som integrerar dessa apparaters olika 
funktioner, vilket måste ses som en sannolik utveckling, kommer distinktionen 
mellan att se på film på tv och på dator att förlora sin betydelse. Eftersom 
nedladdning från bibliotek självklart skulle vara laglig och baseras på ett 
system där ersättning utgår till upphovsmannen (eller åtminstone till film-
bolagen) finns det också anledning att tro att nedladdning via bibliotek av 
många informanter skulle uppfattas som ett positivt alternativ till olaglig ned-
laddning.  

I delfrågeställning fem framkom vidare att några saker som upplevs som 
problem med biblioteks filmverksamhet är slitna dvd- och vhs-filmer, korta 
lånetider och att utbudet av filmer är alltför begränsat. Ett begränsat utbud av 
filmer och en hög utlåningsfrekvens bör naturligtvis ses som två sidor av 
samma mynt: det utbud som erbjuds låntagarna är ofta till stor del utplockat. 
Lösningen på samtliga dessa frågor stavas självfallet digitala filmformat. 
Antingen i form av nedladdning via biblioteks webbsida eller genom sådana 
lösningar som den mediejukebox som nämndes i kapitlet Bakgrund och 
tidigare forskning, där låntagaren i bibliotekslokalen för över filmen till sin 
egen mediaspelare eller motsvarande tekniskt tillbehör. Antalet personer som 
kan låna en film samtidigt är med båda dessa tekniker obegränsat, lånetider 
utgör inte längre något hinder och slitage på fysiska format upphör att vara ett 
problem.  

Mediejukeboxen, och snarlika potentiella tekniska lösningar, är i detta 
sammanhang särskilt intressant. Liksom i fallet med nedladdning via biblio-
tekets webbsida löser mediejukeboxen som sagt problemet med korta lånetider, 
slitage och utplockade filmutbud. Till skillnad från de nätbaserade tjänsterna 
kräver den dock att låntagaren själv beger sig till biblioteket. Ur en synvinkel 
kan detta ses som ett lite obekvämare och mindre tillfredsställande alternativ 
till nedladdning. Men ur ett annat perspektiv är denna variant att föredra, 
eftersom bibliotekets roll som en social mötesplats stärks. Detta är också vad 
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företaget bakom denna produkt anger som ett av sina motiv. Samtidigt säger 
företaget att nätet är kringgärdat av vissa upphovsrättsliga bestämmelser som 
försvårar för nedladdningsbaserade lösningar. Om det är det förstnämnda, 
närmast altruistiska skälet eller det sistnämnda mer praktiska ställningstagandet 
som i huvudsak föranlett mediejukeboxens konstruktion är på sätt och vis 
ointressant – följden, en förstärkning av bibliotekets sociala roll, blir 
densamma. Förutsatt att den utnyttjas av låntagarna, naturligtvis.  

Det finns mycket i denna undersökning som tyder på att nedladdnings-
stationer i stil med mediejukeboxen på sikt skulle vara ett uppskattat alternativ 
för dessa informanter. Samtliga ger nämligen i min mening på ett explicit eller 
implicit sätt uttryck för en uppskattning av själva biblioteksatmosfären. De 
tycker om att gå till biblioteket och de tycker om att låna film där – medie-
jukeboxen ger dem möjlighet att göra både och. Nyckelorden här är dock på 
sikt. Det lågupplösta filmformat mediejukeboxen i nuläget tillhandahåller 
skulle förmodligen göra att informanterna hellre skulle fortsätta att låna dvd-
filmer. När informanterna säger att de föredrar att se film på tv (med inkopplad 
dvd) är det ofta datorns mindre skärmstorlek som tycks utgöra problemet och 
vanan att koppla tv:n till datorn verkar inte vara särskilt utbredd. Till detta 
kommer att mediejukeboxens utbud av filmer är starkt begränsat till antal. 
Båda dessa saker är dock något som man kan förvänta efterhand kommer att 
förändras. 

I delfrågeställning fem konstaterades att informanterna i denna under-
sökning inte kunde ses som exempel på en låntagargrupp som lockats till 
biblioteket genom dess filmverksamhet. Samtliga brukade gå till biblioteket 
innan de började låna film där. Merparten av dem utnyttjar i nuläget också 
biblioteket i andra syften än filmlån. Samtidigt säger drygt hälften av dem att 
de antagligen skulle besöka biblioteket mer sällan om det inte fanns filmer att 
låna där. Om nedladdning av film via bibliotekens webbsidor i framtiden 
realiseras i utbredd omfattning skulle detta alltså teoretiskt sett kunna innebära 
en minskning i antalet biblioteksbesök. Det kan dock ifrågasättas om detta 
behöver ses som något negativt. Besöksfrekvens kan användas för att mäta 
bibliotekens betydelse i samhället men en lika relevant måttstock är hur mycket 
låntagarna får ut av biblioteket som helhet, vare sig besöken sker fysiskt eller 
över nätet. 

För informanterna i denna undersökning tycks det som att biblioteket så att 
säga utgör mer än summan av dess delar. De går till biblioteket för att de tycker 
om att vara där, lika mycket som för att ta del av de tjänster som erbjuds. Som 
en informant svarar på frågan om han fortfarande skulle besöka bibliotek om 
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det gick att ladda ner böcker, filmer och musik från bibliotekets webbsida: 
”Det skulle jag nog, fast mest av gammal vana, som sagt att jag trivs här, det 
skulle ju inte finnas nåt egentligt behov för det. Det är känslan på nåt sätt, ändå, 
så det skulle jag.”230 

Sammanfattning av Analys 
Mina övergripande frågeställningar löd: ”Vilken syn har de intervjuade 
låntagarna på fenomenet film på bibliotek och vilken funktion fyller denna 
verksamhet för dem?” och ”Dominerar någon viss filmsmak bland 
informanterna?” Dessa frågeställningar delades upp i tio delfrågeställningar, 
vilka analyserats ovan. Den ovanstående analysen utgör svaret på de 
övergripande frågeställningarna och de viktigaste dragen i denna analys kan 
sammanfattas på följande sätt. 

”Vilken syn har de intervjuade låntagarna på fenomenet film på 
bibliotek och vilken funktion fyller denna verksamhet för dem?”  
Två olika delvis överlappande synsätt på bibliotek kunde utläsas hos 
informanterna: ett som betonade en litteraturfrämjande roll och ett som 
betonade en vidsträckt kulturfrämjande roll. Det förstnämnda synsättet 
dominerade bland dessa informanter. En utbredd uppfattning av litteratur som 
normen på ett bibliotek kunde således identifieras hos informanterna: 
böckernas plats var självklar medan film i mångas ögon sågs som en lite udda 
service eller bonus. Vidare identifierades en utbredd uppfattning av folk-
bildning som en del av biblioteks ideologi. Vid jämförelser av uppfattningar 
om medierna film och litteratur konstaterades att filmmediet i lägre grad än 
litteratur tillskrevs folkbildande egenskaper av informanterna. En tänkbar del-
förklaring till uppfattningen att filmmediets plats på bibliotek inte är självklar 
medan litteratur ses som normen, föreslogs därför vara att filmmediet inte i 
samma utsträckning som litteratur tillskrivs folkbildande egenskaper. Detta är 
alltså en tänkbar delförklaring till åtminstone vissa informanters uppfattning i 
denna fråga. Andra tänkbara orsaker är förekomsten av videobutiker som gör 
att behovet av film på bibliotek kan ifrågasättas och traditionens roll; att biblio-
tek traditionellt förknippas med böcker. 

                                                 
230 VM32. 
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Att filmmediets plats på bibliotek i många informanters uppfattning inte ter 
sig självklar ska dock inte tolkas som att de motsätter sig att film finns på 
bibliotek överhuvudtaget, bara att de inte ser det som en självklarhet. 

I informanternas uppfattning valde biblioteket populära filmer, filmer med 
budskap och ”smalare” filmer med någon form av ”kulturellt värde”. Detta 
tolkades som att informanterna såg bibliotekets verksamhet som dels 
efterfrågestyrd, dels folkbildande. Eftersom de uppfattade dessa målsättningar 
som något positivt ansåg de också att dessa filmer hörde hemma på bibliotek. 
Filmer med budskap och ”smalare” filmer med någon form av ”kulturellt 
värde” associerades av informanterna ofta med icke-kommersiella filmer. 
Videobutikers kommersiella utbud kunde därför också ses som en tänkbar 
förklaring till att dessa filmer hade en motiverad plats på bibliotek i 
informanternas ögon. 

En tredjedel av informanterna lånar i princip bara film på bibliotek medan 
övriga kan sägas använda sig av videobutiker och biblioteks filmverksamhet 
som komplement. Några av de saker som informanterna uppskattar med att 
låna film på bibliotek är att dessa erbjuder filmer i informanternas smak, att 
utbudet baseras på ett medvetet urval och att det är gratis (på de bibliotek film-
verksamheten är avgiftsfri). En annan aspekt rör biblioteksmiljön som de ofta 
återkommer till hur mycket de uppskattar. En del kopplar detta direkt till film-
verksamheten och jämför med videobutiker där de av olika anledningar känner 
sig stressade. 

På de bibliotek där det är gratis att låna film är informanterna tveksamma 
till om de skulle fortsätta låna om en avgift infördes. Detta tolkades som att 
avgiftsbeläggning av film på bibliotek har potentiella negativa demokratiska 
konsekvenser. Informanterna på de bibliotek där filmverksamheten är avgifts-
belagd är positiva till dessa avgifter. 

När det gäller möjligheten att påverka filmutbudet återkom uppfattningen 
att det var lättast att få igenom inköpsförslag för populära filmer, filmer med 
budskap och ”smala” filmer med någon slags kulturell grund. Detta tolkades 
återigen som ett uttryck för att bibliotekets uppfattades som en dels 
efterfrågestyrd, dels folkbildande institution. Även om flera tror att möjligheten 
att påverka är stor är det få som har lämnat inköpsförslag. En anledning till 
detta kan vara att informanterna uppfattar det så att bibliotek har en folk-
bildande ambition och litar på och uppskattar bibliotekens val av ”god kultur”. 

De allra flesta informanter utnyttjar i huvudsak andra delar av biblioteket 
än dess filmverksamhet. De brukade även gå till biblioteket innan de började 
låna film där och utgör således inte exempel på en grupp som lockats till 
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biblioteket av filmverksamheten. Vissa säger att de tror att de skulle gå mer 
sällan till biblioteket om det inte fanns film där, eller om filmerna gick att 
ladda ner från bibliotekets webbsida, men ingen informant tror att det skulle 
leda till att han eller hon helt skulle sluta gå till biblioteket.  

Informanterna ställer sig positiva till en framtida möjlighet att på laglig väg 
ladda ner film från biblioteket, förutsatt att det skulle röra sig om en enkel 
tjänst. De har också vissa negativa erfarenheter av filmlån på bibliotek i form 
av slitna dvd- och vhs-filmer, problem som skulle kunna lösas genom ned-
laddning. I nuläget är det dock få som brukar ladda ner film och de flesta 
föredrar att se film på tv med inkopplad dvd.  

”Dominerar någon viss filmsmak bland informanterna?” 
Hos en tämligen stor del av informanterna påvisades finkulturella smak-
preferenser när det gäller film. Med Gans terminologi kunde detta uttryckas 
som ett tecken på att bibliotek genom sin filmverksamhet kan ses som en 
institution som en finkulturell smakpublik använder sig av för att tillgodose 
sina estetiska behov beträffande film. 
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Slutdiskussion 

Ämnet film på bibliotek skär genom en rad överlappande områden, däribland 
frågan om bibliotekens ideologiska identitet, vilka medier som bör finnas på 
bibliotek, digitalisering av medieutbudet och låneavgifters vara eller icke vara. 
Jag har här för avsikt att diskutera vad som framkommit i denna undersökning 
utifrån en mer övergripande bibliotekskontext. Detta görs under rubrikerna 
Filmens plats på bibliotek, Folkbildningstanken och film på bibliotek, Smak-
publikerna och biblioteket, Avgiftsfrågan och Film på bibliotek i framtiden. 

Filmens plats på bibliotek 
Det talas sedan flera år tillbaka om att folkbiblioteken upplever en identitets-
kris. Film och andra nya medier ses ibland som ”desperata grepp” genom vilka 
biblioteken på ett ängsligt vis försöker locka nya låntagargrupper. Andra ser 
dessa mediers entré på bibliotek som en självklar utveckling i ett modernt 
samhälle med breddat medieutbud och förändrade medievanor. Med detta 
senare synsätt ses bibliotekens utveckling inte så mycket som en identitetskris 
som ett naturligt och nödvändigt sökande efter en ny samhällelig roll. 

När det gäller folkbiblioteks kulturförmedlande roll är Bibliotekslagens 
formuleringar så omfattande och mångtydiga att den kan tolkas på flera sätt. 
Det är möjligt att ta fasta på den litteratur- och läsningsfrämjande målsättning-
en, eller peka på ordalydelser om främjande av kulturell verksamhet i en vidare 
bemärkelse. 

Eftersom bibliotekets målsättning som institution är så vidsträckt är det 
helt naturligt att informanterna i denna undersökning lyfter fram olika delar av 
bibliotekets roller. De flesta betonar att det essentiella i folkbiblioteks-
verksamheten är böcker, men det finns även de som fokuserar på en över-
gripande, kulturförmedlande uppgift. I det sistnämnda perspektivet faller sig 
filmens plats på bibliotek mer naturlig. Dock inte självklar. Betonandet av en 
vidsträckt kulturförmedlande funktion kan kombineras med en pragmatisk 
inställning där man pekar på hur det faktiskt ser ut i samhället – i och med 
videobutiker finns redan institutioner som tillgodoser människors filmbehov – 
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varför bibliotek bör lägga sina resurser på t.ex. musik och litteratur, kultur-
former som saknar motsvarande institutioner. 

Det kunde i denna undersökning konstateras att en utbredd uppfattning 
bland informanterna var att film inte var en självklar del av ett biblioteks verk-
samhet. Samtidigt har det i tidigare undersökningar framkommit att biblio-
tekarierna själva ser film som en självklarhet på bibliotek. En del av förklaring-
en till denna diskrepans skulle kunna vara ganska simpel: det är helt enkelt 
skillnad på vad man säger och vad man gör. Budskapet att film har en självklar 
plats på bibliotek förmedlas inte på ett övertygande sätt om det kombineras 
med en kvantitativ underrepresentation av samma medium. På samma sätt – 
vilket också noterades i tidigare undersökningar om film på bibliotek – 
signalerar avgifter på filmlån att det är ett medium vars villkor i en biblioteks-
kontext skiljer sig från litteraturens, vilket även det kan bidra till att mediets 
plats inte uppfattas som självklar. 

Folkbildningstanken och film på bibliotek 
Jag instämmer alltså med Ungerbäck och Wiklunds konstaterande att 
uppfattningen bland bibliotekarier att filmmediet utgör en självklar del av ett 
biblioteks kulturutbud ter sig motsägelsefull med tanke på hur lågt filmen 
faktiskt prioriteras (se Bakgrund och tidigare forskning). 

Men jag konstaterade också i denna undersökning att folkbildningstanken 
– både i en formell utbildande mening och i en mer personlighetsutvecklande 
sådan – utgjorde en väsentlig del av informanternas bild av ett bibliotek. Mot 
bakgrund av detta menade jag att en förklaring till att film inte ses som en 
självklarhet på bibliotek kan vara att det är ett medium som så att säga har svårt 
att komma in genom dörren på biblioteket. Dvs. det är ett medium som 
förknippas med vissa egenskaper som inte i lika hög grad som litteratur är 
kongruenta med låntagarnas uppfattning av idéklimatet på ett bibliotek. 

I förlängningen av detta resonemang ligger att om filmens status höjs i 
informanternas ögon, i betydelsen att det med tiden i högre grad tillskrivs 
bildande egenskaper, så skulle dess plats på bibliotek efterhand kunna falla sig 
mer naturlig för flera av informanterna. Ett ökat accepterande av filmmediets 
plats på bibliotek skulle naturligtvis också kunna orsakas av förändringar i hur 
informanterna uppfattar biblioteket. Om folkbildningstanken inte längre skulle 
utgöra en betydande del av deras bild av ett bibliotek skulle film kunna 
uppfattas som en mer naturlig del av verksamheten, även om filmens status 
förblev oförändrad. 
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Detta gäller också frågan om vilka filmer som hör hemma på ett bibliotek. 
Om folkbildningstanken tappade mark skulle uppfattningen att ”lärorika” 
filmer hör hemma på bibliotek också göra det, medan andra filmers plats på 
biblioteket skulle falla sig mer naturlig. 

Det är här intressant att notera att det i diskussionen om folkbibliotekens 
kris idag ibland sägs att folkbildningstanken har försvagats. I Zetterlunds 
undersökning kunde detta sägas vara fallet bland bibliotekarier, åtminstone när 
det gäller idén om biblioteken som förmedlare av ”god kultur”. I min under-
sökning är det dock så att de medverkande informanterna uppvisar en syn på 
biblioteket som i många fall kan sägas vara mer konservativ än många biblio-
tekariers: idén om biblioteket som en bildande institution kan hos informanter-
na inte sägas vara särskilt svag. Det tycks vara en utbredd uppfattning att 
biblioteket har en ambition att bilda sina låntagare, men – och detta är viktigt 
att påpeka – denna strävan tycks dock inte uppfattas som något negativt. 

Om dessa uppfattningar delas av en större grupp är som sagt omöjligt att 
uttala sig om – och återigen, om de tolkningar jag gjort av mina informanters 
utsagor är rimliga eller inte är något som kan och bör ifrågasättas – men låt oss 
för diskussionens skull säga att de skulle delas av en större grupp. Låt oss säga 
att det skulle visa sig att de delades inte bara av andra personer som brukar låna 
film på bibliotek, utan av biblioteksbesökare i allmänhet. En fråga man då bör 
ställa sig är om det finns skillnader i uppfattningar av biblioteket hos dem som 
brukar besöka biblioteket och de som inte gör det. Vilken bild av biblioteket 
har de personer som inte brukar besöka biblioteket? Uppfattar de det som en 
folkbildande institution och har denna uppfattning i så fall någon betydelse för 
att de inte går dit? Eller – för att återknyta till Klassons konstaterande att 
folkbildning kan ses ur ett underifrån- eller ovanifrånperspektiv – ser de denna 
folkbildande ambition i första hand som en positiv möjlighet att skaffa sig 
kunskap eller som en störande, förmyndaraktig attityd? Dessa är frågor som 
skulle kunna vara föremål för vidare forskning, exempelvis i form av 
kvantitativa enkätundersökningar. 

Smakpublikerna och biblioteket 
Det konstaterades i denna undersökning att en betydande del av informanterna 
kunde sägas tillhöra en finkulturell smakpublik när det gäller film. Låt oss 
liksom ovan anta att detta skulle visa säga gälla för en större grupp. 

Att det finns ett direkt samband mellan folkbildningstanken och den fin-
kulturella smakkulturen konstaterades i Analyskapitlet. Det medvetna urval 
som den finkulturella smakpubliken uppskattar bör rimligtvis ses som ett urval 
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av ”god kultur”. Och utifrån min definition av folkbildning som personlighets-
utvecklande kunskap som uppstår i mötet med vissa konstverk, kan detta urval 
också beskrivas som ett urval av folkbildande filmer. 

Vidare konstaterades i föregående avsnitt att om folkbildningstanken 
tappade mark så skulle uppfattningen att ”lärorika” filmer hör hemma på 
bibliotek också göra det, medan andra filmers plats på biblioteket skulle falla 
sig mer naturlig. En sådan förändring i låntagaruppfattningar skulle, om biblio-
teken anpassade sig efter den, kunna resultera i en mer populärkulturell 
inriktning på utbudet av filmer på bibliotek. Om detta lockade nya personer till 
bibliotekens filmverksamhet skulle vi kunna säga att bibliotek genom sin film-
verksamhet i större utsträckning än tidigare kunde ses som en institution dit en 
populärkulturell smakpublik vände sig för att tillfredsställa sina estetiska behov 
beträffande film. Detta skulle ha en positiv demokratisk effekt. Men eftersom 
bibliotekets resurser inte är obegränsade skulle det också medföra att den 
funktion biblioteket fyller för den finkulturella smakpubliken skulle försvagas. 

Det bör här påpekas att filmutbudet självfallet ser olika ut på olika biblio-
tek. För att avgöra i vilken grad svenska folkbibliotek sammantaget kan sägas 
tillfredsställa en finkulturell respektive populärkulturell smakpublik skulle det 
krävas en större kvantitativ undersökning. Vad som skulle vara intressant att 
undersöka är om det har skett – och just nu sker – en förändring i detta 
avseende. Smakpublikerna själva, och hur ofta de besöker biblioteket, är svåra 
att studera. Däremot skulle förteckningar över biblioteks filmer kunna 
analyseras i longitudinella undersökningar utifrån uppställande av kriterier för 
vad som kan sägas känneteckna respektive smakkultur, även om sådana 
kriterier naturligtvis är problematiska att formulera. 

Avgiftsfrågan 
Då och då tas frågan om ett införande av avgifter på bibliotekslån upp till 
debatt. I dessa debatter är det oftast frågan om avgiftsbeläggning på böcker 
som diskuteras. Några röster för att försvara idén om avgiftsfrihet på andra 
medier, som t.ex. film, höjs sällan. 

När det gäller avgiftsfrågan kan det konstateras att flera av informanterna i 
denna undersökning som betalar för att låna film på bibliotek för resonemanget 
att det är berättigat att ta ut en avgift eftersom det är billigare än i videobutiker. 
Detta resonemang kan synas harmlöst, men i min mening bär det på vissa 
risker. Jag menar att sådana tankegångar gör att avgiftsbelagd film (och andra 
avgiftsbelagda medier) riskerar att fungera som en trojansk häst. När film 
etableras på folkbibliotek under avgiftsbelagda former kommersialiseras en del 

 78



av dess verksamhet. Detta skulle kunna leda till ett utbrett ifrågasättande av 
tanken att kommersiella villkor inte ska styra på bibliotek. Det finns alltså en 
risk att de värderingar som gäller för filmverksamheten generaliseras till att 
även gälla bibliotekets övriga medier. 

En sådan utveckling – alltså ett normaliserande av principen att ta ut 
avgifter på filmlån som i sin tur spiller över på andra medier – ser jag som ett 
allt för högt pris att betala för att film ska finnas på bibliotek. 

Samtidigt är det förstås tänkbart att ett uteslutande av filmen ur biblioteks 
utbud cementerar en uppfattning om bibliotek som litteraturfrämjande 
institutioner, snarare än kulturfrämjande, en utveckling som jag också skulle se 
som något negativt. 

Film på bibliotek i framtiden 
En del av upphovet till folkbibliotekens så kallade identitetskris består i att de 
hela tiden måste ta ställning till om de ska omfamna den senaste tekniken eller 
rätta sig efter vilka tekniska tillbehör deras låntagare har tillgång till. För film 
på bibliotek har detta yttrat sig i ett gradvis ersättande av vhs-formatet med 
dvd, och nästa steg blir förstås att dvd-formatet ersätts med nedladdning. 

I denna undersökning kunde det konstateras att informanterna ställde sig 
positiva till en framtida möjlighet att ladda ner film från bibliotek. Men det 
noterades också att det vanligaste sättet att se film alltjämt var på tv-skärm med 
inkopplad dvd-spelare. I nuläget tycks det alltså som att en övergång till ned-
laddning via bibliotek i dessa informanters fall skulle vara något brådmogen, 
men som ett parallellt komplement till de fysiska formaten skulle det 
säkerligen uppskattas. Det bör här åter understrykas att informanterna ger 
uttryck för en uppskattning av själva biblioteksmiljön. Om någon oroar sig för 
att en övergång till nedladdning av biblioteksmedier skulle medföra att 
låntagarna slutade gå till biblioteket så är mitt intryck att en sådan oro är 
obefogad, åtminstone när det gäller dessa informanter. 

Hur filmverksamheten kommer att se ut på bibliotek i framtiden är svårt att 
sia om. En rad faktorer spelar in, däribland filmbolagens vilja att satsa på 
nedladdning via bibliotek och den därmed sammanhängande frågan om 
juridiska bestämmelser kring nedladdning. Av betydelse är naturligtvis också 
huruvida satsningar på digital filmverksamhet uppskattas och utnyttjas av 
låntagarna. Men avgörande torde ändå vara vilken roll filmen får om och när 
folkbibliotekens identitet utkristalliseras; en kristalliseringsprocess som 
naturligtvis är ett komplicerat samspel mellan åsiktsströmningar i samhället, 
biblioteken, marknaden och politiska beslut. Filmens öde i detta sammanhang 
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beror i min uppfattning till stor del på hur en ny generation bibliotekarier (och 
låntagare) ser på bibliotekens kulturförmedlande roll, om de i första hand 
förknippar denna roll med ett värnande om litteratur, eller om kultur i en vidare 
mening, även innefattande film. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några filmlåntagare på fyra 
stycken svenska folkbibliotek ser på fenomenet film på bibliotek, och vilken 
funktion denna verksamhet fyller för dem. Syftet är också att undersöka om 
någon viss filmsmak dominerar bland informanterna. Femton biblioteks-
besökare som brukar låna film har intervjuats på fyra olika orter. 

Som analysredskap har begreppen folkbildning och populär- respektive 
finkulturell smakpublik använts. En slutsats som dras är att en utbredd 
uppfattning bland informanterna är att litteratur utgör normen på ett bibliotek 
medan filmens plats är långt ifrån självklar, även om det är en uppskattad del 
av utbudet. Det konstateras också att bibliotek av informanterna i stor 
utsträckning förknippas med folkbildning. Eftersom filmmediet av 
informanterna inte förknippas med folkbildande egenskaper i samma 
utsträckning som litteraturmediet, tolkas detta som en tänkbar bidragande 
anledning till att filmmediets plats på bibliotek inte ter sig självklar i flera 
informanters uppfattning. Andra anledningar som kan utläsas är att före-
komsten av videobutiker i samhället gör att nödvändigheten av filmverksamhet 
på bibliotek kan ifrågasättas, samt att bibliotek av tradition inte förknippas med 
film. 

Att filmmediets plats på bibliotek i många informanters ögon inte faller sig 
självklar ska dock inte tolkas som att de motsätter sig att film finns på bibliotek 
överhuvudtaget, bara att det inte ser det som en självklarhet. 

Vidare uppfattas bibliotek av informanterna inte bara som folkbildande 
utan också efterfrågestyrda. Populära filmer och filmer förenliga med 
folkbildningstanken anses därför höra hemma på bibliotek. 

En tämligen stor del av informanterna ger uttryck för finkulturella smak-
preferenser när det gäller film. Detta tolkades som ett tecken på att bibliotek 
genom sin filmverksamhet kunde ses som en institution som en finkulturell 
smakpublik använder sig av för att tillgodose sina estetiska behov beträffande 
film. 
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På två av biblioteken är det gratis att låna film. Att informanterna på dessa 
bibliotek är tveksamma till om de skulle fortsätta låna film om en avgift 
infördes tolkas som att avgiftsbeläggning av film på bibliotek har potentiella 
negativa demokratiska konsekvenser. 

Flera informanter tror att möjligheten att påverka filmutbudet är stor men 
det är få som har lämnat inköpsförslag. En anledning till detta kan vara att 
informanterna uppfattar det så att bibliotek har en folkbildande ambition och 
att de litar på och uppskattar bibliotekens val av ”god kultur”. 

Informanterna är positivt inställda till en framtida möjlighet att ladda ner 
film från biblioteket. I nuläget är det dock få som brukar ladda ner film och de 
flesta föredrar att se film på tv med inkopplad dvd. (Möjligheten att koppla 
datorn till tv:n utnyttjas inte av de flesta.) 

Vissa informanter tror att de skulle gå mer sällan till biblioteket om det inte 
fanns film där, eller om filmerna gick att ladda ner från bibliotekets webbsida, 
men ingen informant tror att det skulle leda till att han eller hon helt skulle 
sluta besöka biblioteket. Merparten av informanterna utnyttjar biblioteket i 
andra syften än att låna film. Ingen informant kan heller sägas ha börjat besöka 
biblioteket tack vare dess filmverksamhet. 
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Bilaga 

Intervjumanual 

Bakgrundsfrågor 
Ålder/utbildning/sysselsättning 
Kulturella intressen? (Intresse för litteratur/teater/konst/musik?) 

Filmintresse 
Hur pass filmintresserad skulle du säga att du är? 
Hur skulle du beskriva din filmsmak? 
Kan du säga tre filmer du tycker är riktigt bra? 
Vad är det du tycker om med film? 
Hur ska en bra film vara enligt dig? 
Vilka rekommendationer går du på när det gäller film? Någon särskild 
filmintresserad kompis? Någon recensent/tidningar/program du litar på? 
Brukar du gå på filmfestivaler? Vilka? 
Läser du filmrecensioner? 
Läser du filmtidningar/webbsidor? Vilka? 
Har du läst filmvetenskap?  
Gör du själv film? 

Filmvanor 
Brukar du ladda ner film? Hur ofta? (Lagligt/olagligt)? 
Brukar du köpa film? Hur ofta? Var? (Butik/nätbutik) 
Brukar du se film på tv? Hur ofta? 
Har du några filmkanaler? Vilka? 
Hur ofta går du på bio? 
Brukar du hyra film? Hur ofta? 
Hur skulle du beskriva filmutbudet på orten? Är det något du saknar? 
Hur brukar du oftast se film, själv eller tillsammans med andra? 

Biblioteksvanor 
Hur ofta besöker du bibliotek? 

 87



Vad brukar du göra på bibliotek? (Lån? Vilka medier (se nedan)? Besöka 
utställningar etc? Tidningar/tidskrifter?) 
Brukar du gå till biblioteket i ett särskilt ärende?  
Hur många tror du känner till att det går att låna film på bibliotek? 

Lån av film på bibliotek 
Brukar du låna film på bibliotek? 
 
Om JA: 
Vad betyder möjligheten att kunna låna film på bibliotek för dig? Vilken är den 
huvudsakliga anledningen till att du lånar film på bibliotek? 
Hur ofta lånar du film? 
Brukar du låna någon viss slags film på bibliotek? Vilken? Varför? 
Hur länge har du lånat film på bibliotek? 
Har dina filmlån påverkat dina övriga lånevanor på något sätt? Lånar du t. ex. 
fler eller färre böcker nu än innan du började låna film? Eller har t.ex. en film 
du lånat fått dig att låna en bok, eller tvärtom? 
Har möjligheten att låna film på bibliotek påverkat dina biblioteksvanor på 
något sätt? Påverkar det t ex hur ofta du går till biblioteket? 
Vad brukar du låna med dig hem från biblioteket? Brukar du tänka på något 
särskilt sätt när du väljer ut vad du vill låna? (Vad lånade du t ex senast, 
resonerade du på någots särskilt sätt då?) 
Vad skulle kunna få dig att låna mer film? 
Vad tror du skulle kunna få andra att börja låna/låna mer film på bibliotek? 
Vad ser du för fördelar med lån av film på bibliotek? (På det här biblioteket 
och i allmänhet) 
Vad ser du för nackdelar med lån av film på bibliotek? (På det här biblioteket 
och i allmänhet) 
 
Om NEJ: 
Varför inte? 
Vad ser du för nackdelar med lån av film på bibliotek? 
Vad ser du för fördelar med lån av film på bibliotek? 
Vad skulle kunna få dig att börja låna film? 
Vad tror du skulle kunna få andra att börja låna film på bibliotek? 
Vad brukar du låna med dig hem från biblioteket? Brukar du tänka på något 
särskilt sätt när du väljer ut vad du vill låna? 
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Utbud 
Hur skulle du beskriva filmutbudets inriktning? 
Vad anser du om utbudets storlek? 
Skulle du säga att utbudet skiljer sig från utbudet i de videobutiker du brukar 
gå till? I så fall hur? 
Tycker du dig ha märkt några förändringar i utbudet sen du började låna film 
på bibliotek? 
Att döma av utbudet, vilka riktlinjer tror du bibliotekarier har när de väljer ut 
filmer? Hur tror du att de resonerar när de väljer ut filmer? 
Vilken slags film tycker du borde finnas på bibliotek? 
Är det den sorts film som finns på bibliotek nu, eller skulle du vilja göra några 
förändringar i utbudet? Vilka? 
Har du någon uppfattning om bibliotekariers filmkunskaper? 

Möjlighet att påverka utbudet 
Har du gett några inköpsförslag på film? Varför/varför inte? 
Om JA: Hur gick det? 
Vilken möjlighet tror du låntagare har att påverka utbudet av film? 
Hur stora möjligheter tycker du att låntagarna bör ha att påverka? 

Finns det någon slags filmer du tror att det skulle vara lättast att få biblioteket 
att köpa in? I så fall vilken slags film? 

Tycker du dig märka att några filmer inte är så populära bland låntagare? Är 
det några som ofta är outlånade? 

Avgift på filmlån 
Vad tycker du om att det kostar pengar att låna film på vissa bibliotek? 
Skulle du vara beredd att betala för att låna film? (Om det är gratis att låna 
film på det specifika biblioteket) 
Skulle du vara beredd att betala för lån av några andra medier? (Varför inte?) 

Framtiden 
Borde biblioteken satsa mer eller mindre pengar på film? Varför/varför inte?  
Om du tycker att de borde satsa mer, var skulle de pengarna tas ifrån tycker du, 
andra medier/högre skatter eller något annat? 
Kan du beskriva hur du tror att bibliotekens filmverksamhet kommer att se ut i 
framtiden? 
Hur skulle du vilja att den såg ut? 
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Tror du att det skulle påverka dina biblioteksvanor om det gick att ladda ner 
film från bibliotekets hemsida? (T ex hur ofta du besöker biblioteket) 
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