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Abstract: This Master’s thesis examines the position of films in 
Swedish public libraries. We have, by way of comparing 
various statistical data, determined that the status of film 
in public libraries is week. We have completed earlier 
research by mapping what genealogical, discursive 
patterns that could be outlined in the Swedish 
government reports from 1949 until today, focussing on 
the activity goals and media policy of the public library. 
We have, on the basis of Foucault’s theories on 
genealogy and archaeology, where text documents are 
considered to be meta-descriptions giving each other 
authority, analyzed if there any discursive excluding or 
contextual formulations exist in the usage of the 
language concerning the goals and the media attitude of 
public libraries. We have mapped contextual discursive 
formulations tha t to the commissioners have become 
neutral starting points for their assumptions and 
conclusions. Our conclusion is that the strongest 
discursive formulations can be found during the 80’s. 
The promotion of reading and the objectives of the 
Swedish language in the nine-year compulsory school, is 
suddenly made a task and objective of the public libraries 
in the official reports during that period. The view 
regarding different media is strongly unequal. The book 
is considered to be superior, threatened by othe r media. 
We also find that the official investigations are 
supporting the academic classification that Bourdieu has 
pointed out, with the film medium considered an inferior 
form of culture. 
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1. Inledning och bakgrund 
 
Vi har kommit att intressera oss för filmens ställning på folkbibliotek för att vi båda är 
filmintresserade och på den ort där vi bor idag och de ställen där vi har bott tidigare har 
folkbiblioteken inte haft något större, eller något utbud av film överhuvudtaget. Idag bor 
vi i ett litet samhälle där det är svårt att överhuvudtaget kunna ta del av ett varierat 
utbud av film, utbudet på den lokala biografen respektive bensinstationen som hyr ut 
film är mycket litet och begränsat. Vi menar att det är viktigt att alla människor kan ta 
del av kultur, även på mindre orter, vi är ju alla med och betalar skatt till kulturen. Vi 
menar samtidigt att det är rimligt att satsa mer på kultur i större städer eftersom fler bor 
där och det finns ett större utrymme för ett mer differentierat kulturutbud. Vi förstår på 
så sätt att biografer, teatrar etc. återfinns i större städer. Det vi inte förstår är att 
spridandet av värdefull film på folkbiblioteken är så nedprioriterat på vissa orter att 
folkbiblioteken inte har ett enda exemplar, vilket är fallet på flera folkbibliotek i 
Kronobergsregionen. Till och med ett så stort bibliotek som Växjö stadsbibliotek 
började med att tillhandahålla spelfilm så sent som år 2003.    
 
Med denna utgångspunkt har vi börjat fundera över varför det inte är lika självklart att 
folkbiblioteken ska tillhandahålla film som böcker? Vi är väl medvetna om att bibliotek 
ursprungligen handlade om att förvara böcker; ordet bibliotek betyder till och med 
bokförvaringsrum, men är det på det viset folkbiblioteksverksamheten ska betraktas i 
dag, som ett bokförvaringsrum? Vi tycker inte det, utan vill hellre att folkbiblioteket, för 
att kunna legitimera sin verksamhet, ska vara ett kultur- och informationscentrum där 
allt från studier till förkovran, insikter och nöje kan rymmas.  
 
Den kulturpolitiska proposition som föregick bibliotekslagen (Prop. 1996/97:3) var 
resultatet av en lång genomgång av 1974 års kulturpolitik, varav förslaget om en 
Bibliotekslag var en del. Den text som handlar om förslag till en Bibliotekslag ingår i 
överrubriken ”Litteraturen och språket” där läsfrämjande åtgärder har ett centralt inslag. 
Filmens politik redogörs för i ett annat kapitel med titeln ”Film”. Genomgående i 
kapitlet framgår att regeringen vill satsa på en ökad geografisk tillgänglighet till 
kvalitetsfilm; 
 

Det är angeläget att människor i hela landet får tillgång till filmutbudet. 
Utbudet av film är totalt sett större än någonsin tidigare. Tillgången till 
biograffilm utanför större tätorter har dock minskat. I synnerhet kvalitetsfilm 
och icke amerikansk film med osäkra kommersiella förutsättningar har svårt 
att nå ut i hela landet. Även på video är utbudet av kvalitetsfilm utanför 
större tätorter begränsat. Statens insatser bör syfta till att stödja de initiativ 
som ökar utbudet av värdefull film i olika visningsformer i hela landet. 
Genom televisionen och videon ges fler människor möjlighet till fler 
filmupplevelser. Att se film på biograf har dock ett särskilt värde. 
(Prop. 1996/97:3, s.93) 

 
Trots att en mängd uttalanden som detta finns i samma proposition som förslaget om en 
ny bibliotekslag omnämns inte någonstans kopplingen dem emellan, dvs. att filmen - 
särskilt kvalitetsfilm som har svårt att få distribution ut i landet, skulle kunna eller rent 
av bör ha en viktig roll på folkbiblioteken. Detta väckte vår nyfikenhet att undersöka 
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statliga offentliga utredningar närmare. Citatet ovan tyder på att folkbiblioteket i första 
hand betraktas som en instans som främjar läsning.  
 
Förutom att det är viktigt att alla oavsett geografisk tillhörighet kan ta del av kultur, 
anser vi det viktigt om folkbiblioteket ska kunna legitimera sin verksamhet, oberoende 
av vilken inriktning man väljer; som bokförvar, kulturcenter, en blandning av dessa 
eller något helt annat, att det sker utifrån välgrundade analyser som leder till 
välgrundade beslut. Vi uppfattar det som ett problem, inte bara för folkbibliotekets 
verksamhet utan för verksamheter generellt, att de ofta stödjer/grundar sig på den 
rådande diskursens teorier och praktiker, eftersom det leder till problem med att ta 
välgrundade beslut för verksamheten. Med detta som bakgrund har vi intresserat oss för 
att lyfta fram de diskursiva formuleringar som framträder i statliga offentliga 
utredningar och vi menar att det skulle vara till nytta för bibliotekschefer och övrig 
personal på folkbibliotek att ta del av en sådan kunskap när de ska ta ställning till hur 
verksamheten ska drivas. 
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2. Problemformulering 
 
Vi har funnit en mängd olika förklaringsmodeller till vad filmens 1 ställning på svenska 
folkbibliotek kan bero på i tidigare forskning. Vi har dock inte funnit någon studie som 
beskriver hur synen på filmen varierar över tid i statliga offentliga utredningar samt 
undersöker om det finns diskursiva utestängningsmekanismer eller beskrivningar i 
samma utredningar. Vi menar att en sådan undersökning kan komplettera helhetsbilden 
av vad filmens ställning på svenska folkbibliotek kan bero på.  
 
Mot denna bakgrund anser vi det viktigt att undersöka om det framträder diskurser i 
statliga offentliga utredningar som styr utredarnas syn på folkbibliotekets målsättning 
och mediebestånd.   
 
Innan vi börjar med att undersöka vårt problem anser vi att vi måste kontrollera om våra 
lokala erfarenheter att filmen har en svag ställning stämmer. Det har vi valt att göra med 
hjälp av statistik. Vi har valt boken som jämförande medium eftersom boken har en 
dominerande ställning på svenska folkbibliotek. Vi jämför storleken på folkbibliotekens 
mediebestånd och nyförvärv för medierna videogram och böcker och hur 
folkbibliotekens nyförvärv förhåller sig till nyutgivningen i Sverige av medierna 
videogram och böcker. 
 

2.1 Syfte  
 
Vi vill med hjälp av diskursanalys kartlägga vilka möjliga och rådande syner som 
avtecknar sig i samtliga gjorda statliga offentliga utredningar från 1949 fram till idag 
med fokus på folkbibliotekens verksamhetsmål och mediebestånd, specifikt med 
inriktning på mediet film.  
 
I vår undersökning vill vi ha svar på vilka invanda uppfattningar och diskurser som 
återfinns i statliga offentliga utredningar om folkbibliotek, film och böcker. Vi vill ta 
reda på hur olika diskurser vinner fäste vid olika tidpunkter och hur de tränger bort 
varandra. Vi vill ta reda på om vissa kontextuella betydelsefixeringar rörande 
folkbibliotekets verksamhet och mediesyn används som naturliga och objektiva 
utgångspunkter i utredningarna. Vi vill undersöka om dessa "naturliga" utgångspunkter 
utestänger andra möjliga synsätt. 
 

                                                 
1 Vår undersökning handlar om film på svenska folkbibliotek. När vi använder begreppet film avser vi 
alla former av film så som: videogram, dvs. video och dvd, biograffilm. Begreppet innehåller också alla 
möjliga typer av framställningar som: spelfilm, dokumentärer, barnfilm och annat som ryms på medierna 
video och dvd. När vi inte använder begreppet film så avser vi det specifika medium vi nämner t.ex. 
videogram etc.   
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2.2 Frågeställning 
  
För att uppnå syftet med vår undersökning har vi specificerat oss med följande 
frågeställning: 
 
• Vilka diskursiva utestängningsprinciper finns i statliga offentliga utredningar om 

folkbibliotek, film och böcker? Vilket innehåll har de?  
 
• Vilka kontextuella betydelsefixeringar rörande folkbibliotekets verksamhet och 

mediesyn används som objektiva, naturliga utgångspunkter i utredningar? 
 
• Vilka andra möjliga synsätt blir utestängda av sådana "naturliga" utgångspunkter i 

utredningarna? 
 
• Vilken syn på folkbibliotekets verksamhet och mediebestånd avtecknar sig historiskt 

och vilken syn är den rådande idag? 
 
• Hur presenteras det kulturella delfältet film i statliga offentliga utredningar om 

folkbibliotek, film och böcker?  
 

2.3 Avgränsningar 
 
Vi har valt bort att undersöka hur gruppdynamiken mellan bibliotekarierna påverkar 
förekomsten och urvalet av film. Den främsta anledningen till det är att Andersson och 
Nilsson (2003) har undersökt detta i magisteruppsatsen Att ha och inte ha - En studie 
kring bibliotekariers värderingar och urvalskriterier för spelfilm på bibliotek. De finner 
att det råder en kulturell hegemoni på biblioteken som påverkar urvalet. Vidare har 
Perstrand (1996), Nilsson (1997) och Caider (2002) i sina magisteruppsatser kommit 
fram till liknande slutsatser om gemensamma värdenormer i bibliotekariekåren, där film 
eller fonogram inte betraktas som legitim kultur så som litteratur betraktas. Vi har 
använt oss av deras resultat för att få en helhetsbild. 
 
Vi har valt bort att göra en användarstudie för att ta reda på om användarna vill ha mer 
film än det som finns i dagsläget, vi har istället använt oss av statistik om medievanor 
och utlåning för att få en generell bild av användarnas mediepreferenser.  
 
Vi har också valt bort att göra någon indelning eller kvalitativ bedömning kring vilken 
typ av film folkbibliotekens utbud av film utgörs av. Vi har istället fördjupat oss i 
möjliga förklaringar till filmens ställning. Vi är i första hand intresserade av att 
klarlägga vilka faktorer som kan ha en påverkande roll när det gäller filmens ställning 
på svenska folkbibliotek. Vi menar att det i första hand räcker att klargöra filmens 
ställning på folkbibliotek med hjälp av statistik.  
 
Vi har inte heller undersökt hur filmen exponeras och marknadsförs i biblioteket. Caider 
(2002) har i sin magisteruppsats Dokumenttypers prioritering på folkbibliotek ställt 
frågor kring marknadsföring av olika medietyper. Slutsatsen var att endast avdelningen 
för skönlitteratur någorlunda planmässigt genomförde någon form av marknadsföring. I 
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övrigt ansåg inte informanterna att biblioteket sysslar med marknadsföring. Vi har 
använt oss av Caiders resultat som utgångspunkt. 
 
När vi har diskuterat filmens ställning på svenska folkbibliotek så har vi främst 
intresserat oss för en jämförelse mellan filmen och boken. Eftersom boken är det mest 
representerade mediet på folkbibliotek anser vi det vara den viktigaste jämförelsen, även 
om en mängd andra medier också ryms på folkbibliotek. Anledningen till att vi har valt 
just filmen är också att den liknar boken som medium:  
 
• facklitteratur är jämförbar med dokumentärer och undervisningsprogram,  
• skönlitteratur är jämförbar med spelfilm,  
• poesi kan liknas vid experimentfilm etc.  
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3. Teorier och viktiga begrepp 
 
Vi har tagit utgångspunkt i den kritiska samhällsforskningen, eftersom den är mer 
inriktad på att ifrågasätta än att bekräfta den rådande diskursen. Mats Alvesson, 
professor i företagsekonomi i Lund, och Stanley Deetz, professor i 
kommunikationsvetenskap i Boulder Colorado, försöker i sin metodbok Kritisk 
samhällsvetenskaplig metod samla en rad intellektuella traditioner med olika metoder 
och teorier och visa på deras gemensamma kritiska egenskaper. Vi menar som Alvesson 
och Deetz att det är viktigt att lyfta fram spänningar i språkbruk snarare än att bevara ett 
visst språkbruks dominans, med avsikten att uppmuntra omprövning av rådande 
diskurser, vedertagna sanningar, tvingande tanketraditioner och på så sätt bidra till 
frigörelse. (Alvesson & Deetz 2000, s.13) Vi har använt oss av både Foucaults 
diskursanalyser och av Bourdieus teorier om kulturellt kapital, smak och produktion av 
tro. Vi har på inget sätt försökt att bygga en ny teori genom att kombinera Bourdieus 
och Foucaults olika teorier. Vi har inte heller försökt att inordna Bourdieu i vår 
Foucaultinspirerade diskursanalys. Vi anser att det föreligger för stora skillnader dem  
emellan. Bourdieu var en empiriker som gjorde stora empiriska undersökningar bl.a. 
med hjälp av intervjuer, enkätundersökningar, och statistik. Han teoretiska inriktning 
var en blandning av sociologi, historia, vetenskapsteori och socialantropolog. Foucault 
var en skrivbordsteoretiker som förvisso också använde sig av empiri men i form av 
historiska dokument som han utgick ifrån när han gjorde diskursanalyser. Foucaults 
teoretiska inriktning var filosofi och historia, man kan säga att Foucault var en filosof 
som tecknade samtidens historia. Trots olikheterna mellan Bourdieu och Foucault så har 
vi valt att ta med  begrepp och teorier från Bourdieu för att vi ville få med det 
frikopplade smakresonemanget som Bourdieu har, men som Foucault saknar. Det ville 
vi först och främst för att understryka och ge mer tyngd åt att uppfattningar om skilda 
kulturyttringars olika värde är kontextuella, men också för vi ville låna in begrepp som  
t.ex. fält. Vi menar att vår presentation av Bourdieus teorier om produktionen av tro ska 
ge en grundförståelse för att det inte är objektiva värdeomdömen om t.ex. film i de 
statliga offentliga utredningarna som vi analyserar med hjälp av Foucaults 
diskursanalys.  
 

3.1 Bourdieu 
 
Pierre Bourdieu, 1930-2002, var sociolog och kulturantropolog. Bourdieu var från och 
med 1982 och fram till sin död professor i sociologi vid Collège de France i Paris och 
hans idéer fick en stor spridning både inom och utanför den akademiska världen. 
 
Bourdieu intresserade sig bl.a. för hur klass-/grupptillhörigheten kan forma 
människors/agenters agerande, definierande, klassificerande samt vilka karriärval 
människor gör och vilken smak de har. Bourdieu har utvecklat några begrepp för att 
beskriva fenomen och processer i kulturen, begrepp som han ständigt justerade och 
förfinade. Fält, socialt och kulturellt kapital, habitus, sociala rum är exempel på sådana 
begrepp.  
 
Bourdieu arbetade med gränsöverskridande forskning i sociologisk och 
samhällsvetenskaplig mening, han har försökt komma förbi välkända dikotomier som 
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dem emellan subjektivism mot objektivism, aktörsteori och strukturteori, mikro mot 
makro, fenomenologiska undersökningar mot undersökningar av sociala bestämningar, 
Weber mot Durkheim, Husserl mot Marx, etc.  
 

3.1.1 Fält 
 
Donald Broady är professor i pedagogik, men är kanske mer känd för sina 
översättningar och tolkningar av Bourdieu. Vi utgår delvis utifrån hans översättningar 
och tolkningar. Broady definierar begreppet fält i förordet till Kulturens fält: ”ett fält är 
ett system av relationer mellan positioner besatta av människor och institutioner som 
strider om något för dem gemensamt”. (Broady 1998, s.11) Om vi tar det litterära fältet 
som exempel, så består detta fält av en rad olika sociala rum; det kan vara förlag, 
stiftelser, universitet, bibliotek, författare, kritiker etc. Mellan de olika sociala rummen 
finns det en hierarkisk ordning där vissa sociala rum inrymmer den dominerande 
klassen ”La classe dominante”. (Broady 1998, s.14)  
 
I det litterära fältet förs det, inom ramen för ett gemensamt värdesystem, en ständig 
kamp om vad som är den ”rätta” litteraturen och vilka författare som ska anses som 
”goda” författare. (Bourdieu 1991a, s.11) Denna kamp kan naturligtvis utspela sig 
mellan de olika sociala rummen, men också inom dessa mellan olika fraktioner eller 
individuella agenter med olika habitus och kulturellt kapital (mer om dessa begrepp 
längre ned). Det litterära fältet är enligt Bourdieu ett exempel på ett socialt fält, ett 
förändligt kampfält där människor och institutioner strider om något gemensamt de 
delar. I det litterära fältet kan det vara att avgöra vad som är den ”rätta” legitima 
litteraturen. (Broady 1998, s.14) Vi utgår från att filmbolag, biografer, regissörer, 
kritiker, publik, etc., utgör ett fält likt det litterära som Bourdieu har undersökt. På ett 
sådant filmens fält utspelar sig samma strider om att definiera det ”värdefulla”. 
Biblioteksvärlden skulle enligt Bourdieus begreppsapparat, som vi förstår det, räknas 
både som ett socialt rum, på bland annat filmens fält, och som ett socialt fält vilket 
agerar på andra fält för t.ex. litteratur, musik, konst, film, etc.   
 
Bourdieu menar också att det finns delfält underordande större fält. (Bourdieu 1991a, 
s.12) I vårt fall ser vi det som att det kulturella fältet består av flera delfält exempelvis 
filmens och litteraturens fält och att det naturligtvis utkämpas strider mellan dem. 
Striderna kan ta sig olika utryck, de kan röra sig om vilken konstutövning som är mest 
legitim, minst kommersiell, mest ytlig etc. Bourdieu menar att den akademiska 
klassifikationen skänker olika delfält olika status. Bourdieu menar att filmens fält inte är 
lika erkänt som det litterära fältet i den akademiska klassifikationen och att detta 
påverkar filmfältets status. (Bourdieu 1984, s.25f) Vi menar att folkbiblioteket kan ses 
som en del av det litterära (och kulturella) fältet där det pågår en kamp mellan olika 
definitioner av god litteratur, men också mellan olika medieformers status.  
 

3.1.2 Symboliskt respektive kulturellt kapital 
 
Symboliskt kapital är det som sociala grupper erkänner som värdefullt och därför 
tillerkänner värde. Jan Carle, doktor i sociologi och verksam i Göteborg, har i kapitlet 
om Bourdieu i metodboken Moderna samhällsteorier förklarat att symboliskt kapital 
består av de symboler och attribut en människa behöver behärska och känna till för att 
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kunna uttrycka sin tillhörighet och konkurrensförmåga. (Carle 1989, s.375)  Symboliskt 
kapital har betydelse för hur maktförhållanden och skillnader mellan grupper i samhället 
skapas och reproduceras.  
 
Kulturellt kapital kan betraktas som en bred underavdelning till symboliskt kapital. 
(Broday 1990, s.171) Bourdieus begrepp kulturellt kapital innefattar två betydelser: Den 
ena betydelsen återfinns i kultur dvs. konst, musik och litteratur, den andra betydelsen 
återfinns i bildning och förhållningssätt. Kulturellt kapital handlar om de tillgångar en 
människa kan tillägna sig genom utbildning och behärskandet av kulturens olika 
fasetter. (Carle 1989, s.364, 375) Kulturellt kapital är en form av symboliskt kapital som 
existerar p.g.a. att det ges olika symboliska uttryck, dvs. symboliska tillgångar utgör 
kulturellt kapital om de uppfattas som värdefulla av det stora flertalet av grupper i 
samhället och i synnerhet om den dominerande gruppen samstämmer i värderingen. På 
så sätt uppfattas en viss typ av symboliska tillgångar som mer värda än andra. (Broady 
1990, s.173) Bourdieu beskriver hur besittandet av kulturellt kapital genererar makt att 
definiera vad som är legitim kultur, dvs. det rätta, värdefulla. (Broady 1988, s.66) Till 
skillnad från andra grupperingars kulturella kapital, t.ex. arbetares, bönders eller 
arbetslösas, är det de ledande gruppernas kulturella kapital, som befäster den legitima 
kulturen i samhället. Det är de ledande gruppernas kulturella kapital som utgör normen 
för det rätta sättet att tolka, förstå och definiera konst, musik eller litteratur. (Carle 1989, 
s.364)  
 

3.1.3 Habitus 
 
Bourdieus begrepp habitus betyder system av dispositioner som möjliggör eller 
begränsar agenter2 att agera, reflektera, tänka och inrikta sig i den sociala världen på 
specifika sätt. Systemet av dispositioner är uppbyggt av de skilda erfarenheter en 
människa möter och upplever under sin levnadsbana. (Broady 1990, s.231, Carle 1989, 
s.373 ) Habitus är något varje människa har men olika habitus värderas olika, eller 
rättare sagt ett kulturellt kapital blir bara värt något om det tillerkännes ett värde på en 
marknad - det är en fråga om tro, enligt Bourdieu. (Broady 1990, s.229)  
 

3.1.4 Smak 
 
Bourdieu anser att för att det ska kunna finnas smak överhuvudtaget måste det finnas 
klassificerade varor. Det måste finnas en uppdelning i god, distingerade smak eller 
dålig, vulgär smak. Varorna ska kunna fungera klassificerande och hierarkiserande. 
(Bourdieu 1991a, s.181)  
 
Bourdieu menar att konst- och kulturproducenterna strävar efter, eller snarare tvingas, 
att producera varierade varor. Konstnärerna strävar efter (är tvingade) att skilja ut sig 
själva, speciellt i sättet konsten produceras eller genom formen för konstverket. Det blir 
av stor vikt för konstnären att dennes konstproduktion bär prägel av vad som är 
specifikt, i motsats till det generella temat eller funktionen. (Bourdieu 1991a, s.186) 

                                                 
2 Bourdieu använder sig av begreppet agent för att han anser att aktör för starkt utgår från människan som 
självständigt agerande utanför strukturernas påverkan. Han använder sig av agent för att visa att 
människan är ett handlande subjekt men att hon också påverkas av strukturer. 
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För att förstå smaker menar Bourdieu att man måste känna till å ena sidan de 
förhållanden som råder vid framställningen av konst och kultur, å andra sidan hur 
konsumenterna framställs. Smakerna frambringas i ett möte mellan klassificerade 
föremål (producenters utbud) och klassificeringssystem (konsumenters efterfrågan).  
Smaken förändras genom att det vad det gäller produktionen på det konstnärliga fältet, 
sker ständiga ofullständiga revolutioner som kullkastar fältets struktur utan att hota 
fältet i sig. Bourdieu tar det litterära fältet som exempel, där det har förekommit strider 
under hela 1800-talet fram till idag. Dessa strider kan nästan alltid återföras till 
motsättningen mellan: 
• ung – gammal, 
• nykomlingar – de etablerade, 
• mörk – ljus, 
• svår – lätt, 
• djup – ytlig, etc. (Bourdieu 1991a, s.186ff) 
 
Striderna för producenterna av kultur handlar om att vara epokgörande och förpassa de 
som en gång har varit epokgörande till det förflutna. På så sätt menar Bourdieu att den 
kulturella produktionen inte först och främst vill anpassa sig till efterfrågan. (Bourdieu 
1991a, s.189) 
 
Vad det gäller förändringar i efterfrågan anser Bourdieu att en viktig faktor är den 
kvantitativa och kvalitativa ökningen av efterfrågans nivå. Detta är en följd av en högre 
utbildningsnivå, vilket gör att fler människor går med i kapplöpningen efter de 
kulturella varorna.  
 

Alla erbjudna varor tenderar helt enkelt att förlora sin relativa sällsynthet och 
sitt värde som särskiljare allteftersom allt fler konsumenter både är benägna 
och i stånd att tillägna sig dem. Den allmänna spridningen devalverar; de 
nedklassade varorna är inte längre klassificerande; varor som tillhörde de 
happy few blir allmänna. (Bourdieu 1991a, s.190) 

 
Det gäller för konsumenten att försvara sitt kulturella kapital genom att försvara 
sällsyntheten hos de produkter de konsumerar. Det enklaste sättet är att undvika de 
varor som är utspridda, nedklassade, devalverade.  
 

3.1.5 Kulturella verks värde - produktionen av tro 
 
Bourdieu försöker i texten Produktion av tro beskriva hur kulturella verk får sitt värde. 
Vad eller vem är det då som skapar mervärde (värdet förutom material och 
produktionskostnader) på kulturella verk, enligt Bourdieu? Det är inte producenten 
(konstnären, författaren etc.) själv, utan snarare upptäckaren (förläggare, konsthandlare 
etc.), som konsekrerar (ger ett värde till) produkten som han har upptäckt. Bourdieu ger 
exempel ur konstens värld men det går att byta ut konsthandlaren mot förläggare eller 
filmbolag:  
 

Ju mer konsekrerad en konsthandlare själv är, desto eftertryckligare kan han 
konsekrera den konstnärliga produkten. Gör han inte detta så är den 
konstnärliga produkten dömd att vila som en naturtillgång. (Bourdieu 1991b, 
s.159)  
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Upptäckaren kan inte som i affärsvärlden göra öppen reklam för att höja värdet på sitt 
upptäckta verk, utan måste med de mjukaste diskreta formerna (mottagningar, 
bjudningar, omsorgsfullt utplacerade förtroenden) marknadsföra sin vara. (Bourdieu 
1991b, s.160) 
 
Bourdieu menar att det kulturella värdet konstitueras i strid mellan olika sociala rum, 
agenter, institutioner osv., i en anda av förnekelse av de olika ekonomierna. Dessa 
strider, liksom förnekelsen av penningekonomin, utgör själva förutsättningen för att 
fältet ska fungera och förändras. Bourdieu identifierar ett värderingskriterium som 
återkommer inom de flesta kulturella fälten; den mellan det kommersiella och det 
ickekommersiella. (Bourdieu 1991b s.163) Även om denna motsättning kan ta sig olika 
former beroende på hur fältet ser ut, så förblir motsättningen strukturellt densamma på 
de olika fälten. Motsättningen går alltid mellan:  
 
 
Storproduktion Begränsad produktion 
 
Kommersiella företag 
 

 
Kulturella företag 

Framgång mäts i stora upplagor med direkt 
spridning 
 

Fäster störst vikt vid producenternas 
produktion och deras fält 

”Bestsellers” omedelbara och övergående 
framgång 
 

”Klassikernas” uppskjutna och varaktiga 
framgång 

Produktion som säkrar vinster genom att 
den är anpassad till redan befintlig 
efterfrågan. 

En produktion som förnekar ekonomin, 
struntar i och utmanar den befintliga 
publikens smak. En sådan produktion 
måste därför själv skapa en efterfrågan på 
lång sikt. 

 
Det Bourdieu menar är att båda företagen söker vinst; det ena ekonomisk och det andra 
kulturell vinst. På båda sidorna finns det en motsättning i horisontell riktning mellan:  
 
 
Ortodoxi - de dominerande Kätteri – pretendenterna 
 
De som behärskar produktionsfältet och  
genom lyckade strategier har tillägnat sig 
antingen ekonomiskt eller symboliskt 
kapital. 

 
Nykomlingarna, som genom sin praktik 
försöker beröva de etablerade deras 
anseende genom att tvinga på publiken det 
nyaste eller de nyaste producenterna. 

 
De använder defensiv strategi för att 
bevara den erövrade positionen och 
upprätthålla status quo.  

 
De andvänder en aktiv strategi, 
ifrågasättande men ofta med krav på en 
återgång till ”källorna”. 

(Bourdieu 1991b, s.168ff)  
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Eftersom institutionerna för produktion av kulturella verk står i relation till både 
kulturen men också ekonomin och marknaden, organiserar sig dessa institutioner i 
system som är i strukturellt och funktionellt avseende homologa med varandra och med 
fältet för den dominerande klassen. Det råder alltså ett förhållande mellan flera 
strukturer som utvecklingsmässigt har gemensamma förutsättningar, men inte 
nödvändigtvis längre samma utseende och funktion. Denna homologi gäller mellan de 
flesta kulturella institutioner: måleri, teatern, litteraturen, filmen, och fältet för den 
dominerande klassen. (Bourdieu 1991b, s.174) Bourdieu menar också att det finns en 
homologi mellan produktionsfältet och konsumtionsfältet när den konsumerade 
kulturproduktens värde bestäms. Det är viktigt att kulturen presenteras med rätt 
förpackning och i rätt miljö (galleri, etc.). I den rätta miljön kan en publik utnämna sig 
och bestämma en kulturell produkts värde. Bourdieu påminner om att det ibland är 
själva den fysiska miljön där verket exponeras som avgör om det ska betraktas som t.ex. 
pornografi eller kvalificerad erotisk konst. Bourdieu menar att övertygelsens makt är 
begränsad och den bygger på ett samspel. En kritiker kan inte få inflytande om hans 
publik inte beviljar honom det. De beviljar honom inflytande endast om hans recension 
strukturellt överstämmer med läsarens samhällssyn, smak och hela hans habitus. 
(Bourdieu 1991b, s.196) 
 
Bourdieu menar att det sanna förhållandet mellan det kulturella produktionsfältet och 
maktfältet är dolt. Han menar att konflikten "mellan den kulturella makten (förknippad 
med de minsta ekonomiska tillgångarna) och den ekonomiska och politiska makten 
(förknippad med minsta kulturella tillgångarna)" (Bourdieu 1991b, s.212) 
överskuggar de verkliga estetiska konflikterna om den legitima världsåskådningen, dvs. 
i sista hand vad som förtjänar att framställas och om det bästa sättet att framställa det. 
(Bourdieu 1991b, s.212) 
 
Om vi sätter in detta i vår undersökning skulle vi kunna applicera det på diskussionen 
om filmens närhet till ekonomin. Dikotomin mellan filmen som kommersiellt medium 
och boken som ickekommersiellt seriöst medium överskuggar den verkliga konflikten, 
nämligen om vad som tjänar att framställas och om det bästa sättet att framställa det.  
 

3.2 Diskursanalys  
 
Vi tänkte att det kunde vara en god ide´ att inledningsvis gå igenom en del av det som vi 
uppfattar som generella föreställningar om diskursanalyser, för det ger en klarare bild 
och förståelse av Foucualt.  
 
Diskursanalys lutar sig mot ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Marianne Winther 
Jørgensen och Louise Phillips, lektor i kommunikationsvetenskap på Roskilde 
Universitetscenter, pekar i sin bok Diskursanalyse som teori og metode på fyra 
socialkonstruktivistiska punkter som är generella för diskursanalys:  
 

• Kritisk inställning till självklar kunskap. Verkligheten är en produkt av det sätt 
människorna kategoriserar världen på, det existerar därför inga objektiva sanningar. 

• Historisk och kulturell specificitet. Den sociala världen konstrueras utifrån 
diskurserna, den är inte bestämd av yttre ”objektiva” förhållanden eller historiskt 
determinerad, utan styrs av den historiska och kulturella kontext människan för 
tillfället befinner sig i. Lokala förhållanden skapar lokala sanningar. 
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• Samband mellan kunskap och sociala processer. Kunskap frambringas i social 
interaktion, där människorna bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om 
vad som är sant eller falskt. Det människorna kommer överens om, konsensus, ger 
kunskapens tillkomst. 

• Samband mellan kunskap och social hand ling. Efter kamperna om sant eller falskt 
framstår vissa former av handlingar som naturliga eller otänkbara. Den sociala 
konstruktionen av kunskap och sanning leder till konkreta sociala handlingar och får 
då sociala konsekvenser. Konstruktionen blir till något som inordnas i verkligheten, 
och leder till handling. (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s.13f) 

 
Göran Bergström och Kristina Boréus, båda universitetslektorer på statsvetenskapliga 
institutionen vid Stockholms universitet, inriktar sig i metodboken Textens mening och 
makt på textanalyser som tar sin utgångspunkt utanför de etablerade rent lingvistiska 
metoderna. Diskursanalysen fokuserar på diskursiva relationer i form av språkliga 
uttryck. I ett diskursanalytiskt perspektiv återberättar språket inte bara verkligheten utan 
medverkar till att forma den. Språket formas i en social kontext och när människor 
använder språket är det en social aktivitet. Språket utgör en ofrånkomlig grund för vad 
vi tänker, hur vi uppfattar oss själva och hur vi agerar. Språket ses som produktivt och 
meningsskapande. Politik existerar inte som en sfär utanför språket, utan det är genom 
språket som den politiska och sociala verkligheten konstrueras. Politik handlar, med ett 
sådant synsätt, om meningsskapande. 
  
Diskursanalytiker som till exempel Foucault förnekar inte en verklighet som existerar 
utanför våra sociala konstruktioner3, men menar att till exempel materiella ting får olika 
betydelser i olika sociala kontexter. De olika tolkningarna av materiella ting utgör 
grunden för vår kunskap och maktfrågan handlar om att få en viss kunskap erkänd som 
den rätta. Den sociala tillvaron och politiken är inte fixerad, utan i ständig färd med att 
produceras och konstrueras. Diskursanalysen gör ingen skillnad på vad som sägs eller 
görs. (Bergström & Boréus 2000, s.221, 227, 230, 234ff) 
 

3.3 Foucault 
 
Michel Foucault, 1926-84, var fransk idéhistoriker och filosof samt från 1970 professor 
i idéhistoria vid Collège de France. Foucault behöver väl ingen närmare presentation, 
han är av många betraktad som en av vår tids stora tänkare vars produktion än idag är 
väldigt inflytelserik i den akademiska världen. Foucault är en problematisk författare 
vad det gäller teori, delvis för han inte skrev med syfte på att starta ett nytt ”program” 
inom vetenskapen. Detta faktum gör att det finns många tolkningar av vad Foucault har 
menat med sina begrepp och teorier. Vår målsättning är inte att tillföra några nya 
tolkningar eller infallsvinklar på Foucault teorier om arkeologi och genealogi utan mer 
använda oss av honom och hans teorier som en verktygslåda för att få en struktur och ett 
angreppssätt i vår undersökning.  
 
Diskurser för Foucault är inte bara att ställa språket och uttrycken i fokus, utan ansatsen 
är omfångsrikare. Diskurs är enligt Foucault: ”hela den praktik som frambringar en viss 

                                                 
3 Foucault kunde till och med i vissa lägen räkna med ekonomin som en extern påverkansfaktor på 
diskursen även om han i polemik med marxismen vände på resonemanget. (Bergström & Boréus 2000, 
s.227) 
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typ av yttrande”. (Bergström & Boréus 2000, s.225) Diskurser innehåller ett antal 
sanningspremisser om hur vi ser på världen. Dessa sanningspremisser innebär att 
diskurser skapas och kontrolleras av människor med hjälp av olika 
utestängningsmekanismer. Enligt Foucault är en diskurs ett regelsystem som legitimerar 
vissa kunskaper på bekostnad av andra. Med kunskap avser Foucault i första hand 
etablerad kunskap, vilken är mycket nära sammanhörande med makt. Drivmedlet i de 
beskrivna utestängningsmekanismerna är den etablerade kunskapen, som styr dem och 
reglerar vad som är möjligt att säga och hur. Diskurser reglerar/styr vad som kan sägas, 
hur något sägs och från vilka olika positioner något sägs. Vilka som har rätt att uttala sig 
med auktoritet stipuleras av diskursen. Eftersom regelsystemet inom diskursen ändras 
kan den också vara dynamisk. (Bergström & Boréus 2000, s.225ff) 
 
Foucault vill kartlägga processer kring hur teckens och fenomens betydelser fastställs, 
så att vissa betydelsefixeringar blir naturliga. Han menar att auktoritära beskrivningar 
skapas av samhällsinstitutioner. Det normala och det onormala är ett centralt tema för 
Foucault. Han beskriver skolorna, fabrikerna, sjukhusen och militärförläggningarna som 
disciplinerande institutioner vilka alla arbetar utifrån samma princip och metod, 
nämligen att disciplinera individen till normen. (Foucault 1993b, s.200ff) Vi menar att 
det inte är att våldföra sig på Foucaults teorier att lägga till biblioteket till dessa 
disciplinerande institutioner. Vi finner stöd för att betrakta biblioteket som en 
disciplinerande institution i licentiatavhandlingen Om folkbibliotekens ideologiska 
identitet: En diskursstudie skriven av Joacim Hansson, verksam som universitetslektor 
vid bibliotekshögskolan i Borås. Hansson finner att folkbibliotekets funktion som 
institution befinner sig i sällskap med fängelset och olika tvångsanstalter i sitt sociala 
fostrande. (Hansson 1995, s.137)   
 
Väldigt förenklat kan man säga att Foucault menar att det finns en otalig mängd olika 
diskurser som existerar bredvid varandra inom skilda områden, men att i varje område 
finns en dominerande diskurs (kan vara flera som samverkar) som skapar 
utestängningsprinciper. Foucault nämner i Diskursens ordning (1993a) tre olika former 
av diskursiva praktiker: 
 
1. Foucault menar att vissa utestängningsprinciper är väl kända, t.ex. förbudet. Alla vet 

vi vad som får sägas, vad som betraktas som normalt att yttra, vem som får tala och 
om vad. Foucault menar att det är på sexualitetens och politikens områden som 
förbudet är som starkast. Här menar Foucault att de svårgenomträngligast 
diskurserna återfinns.  

 
2. Uppdelning och förkastande. Foucault anger motsättningen mellan förnuft och 

vansinne som exempel. Det som är normalt och det som är onormalt definieras, och 
handlingar, praxis eller strukturer som är onormala förkastas. I Övervakning och 
straff visar Foucault på hur brottet börjar graderas inte efter hur handlingen är utförd 
utan med vilket uppsåt handlingen begicks. Denna bedömning av avsikten med den 
brottsliga handlingen ger upphov till strider om bedömningen vad som är normala 
eller onormala uppsåt vid brott. Sådana bedömningar leder till diskursiveringar av 
vad som är normalt beteende hos människor och det onormala beteendet 
sanktioneras t.ex. med högre straff. 

  
3. Sanningstvånget eller uppdelningen mellan det sanna och det falska. Straffsystemet, 

som Foucault menar är ett högst normativt system, vänder sig först naturligtvis till 
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rättsteori, men sedan från och med 1800-talet till sociologi, psykologi, medicinsk 
eller psykiatrisk kunskap4 för att försöka att auktorisera sina domar. (Foucault 
1993a, s.7ff) 

  

3.3.1 Arkeologi 
 
Arkeologi intresserar sig för den process där ”kunskapen och objektens och 
händelsernas skenbart objektiva karaktär formas och bevaras.” (Alvesson & Deetz 2000, 
s.156) Foucaults begrepp arkeologi innebär inte att man som forskare söker efter en 
begynnelse eller efter den slutgiltiga orsaken, utan snarare härkomsten, där människor 
frambringar de historiska och kulturella regler som bestämmer subjekt, vetande och 
makt. Dessa regler bestämmer vilka framställningar som produceras och på vilket sätt 
det sker. Vi anser att Sven-Åke Lindgren, prefekt, docent och universitetslektor på 
sociologiska institutionen i Göteborg, väl formulerar att fokusen för en arkeologisk 
analys ligger på en utfrågning av det redan sagda på den diskursiva nivån. (Lindgren 
1989 s.341) Det aktualiserar en helhetssyn där det är viktigt att söka nya perspektiv på 
fenomen som vi annars antar som triviala, eftersom både den vardagliga såväl som den 
vetenskapliga kunskapen ”föds ur etablerade innebörder som i viss utsträckning tas för 
givna i den mån de är kulturellt dominerande.” (Alvesson & Deetz 2000, s.156) I både 
vardagslivet, inom forskningen eller i offentliga utredningar tar människor dessa 
fastlagda dominerande innebörder som utgångspunkt för sitt tänkande, faktainsamlande 
och skrivande. Denna kunskap med sitt ursprung ur de dominerande innebörderna 
betraktas på så sätt av traditionella forskare och samhällsmedborgare som självklar. 
(Alvesson & Deetz 2000, s.156) Arkeologin försöker återupptäcka på vilken grund 
kunskaper och teorier blev möjliga. 
 
Arkeologin betonar formationers likhet, den problematiserar det virrvarr av 
kontinuiteter och diskontinuiteter som det historiska fältet består av. Arkeologin påvisar 
samband mellan diskurser och institutioner, den analyserar förvandlingar men lägger 
inte vikt vid vem som talar, utan fokuserar snarare på de sammansatta omständigheter 
som ger plats åt ett talande subjekt. (Lindgren 1989, s.341) 
 

3.3.2 Genealogi 
 
Jens Bartelson, professor i statsvetenskap vid Köpenhamns universitet, pekar i sin bok A 
Genealogy of Sovereignty på sambanden mellan vår nutid och vår historia. Ur ett 
genealogiskt perspektiv är det nuvarande också historia, på så sätt att allt som sker nu 
har en historia, även det som vi uppfattar som tidlöst, oförändligt, ursprungligt, och det 
som har blivit upphöjt som metaskildringar. På så sätt är genealogin inte en historia som 
skildrar åsikter, utan den skildrar snarare kunskapshistorien och de metaskildringar 
vilka tillhandahåller legitimitet och värde till andra skildringar. Genealogin är därför 
användbar till att förklara de egenskaper i nuet som vi uppfattar som historielösa och 
som tjänar som startpunkter till andra historier. Genealogin försöker på så sätt att sätta 
det som är uppenbart i nuet i en historisk kontext. (Bartelson 1993, s.64ff) Genealogin 
identifierar och förhåller sig på så sätt känslig mot det som presenterar sig som nytt.  

                                                 
4 Foucault menar att dessa kunskaper upprätthåller det rationella, det ”sanna”. De är de ”sanna” 
diskurserna. (Foucault 1993a, s 14.)  
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Genealogin studerar hur diskurserna utformas. Denna utformning kan både vara 
utspridd, åtskild och regelbunden. Genealogin ägnar sig åt de serier som det faktiska 
utformandet av diskursen bildar. Inom genealogin studeras makten att konstituera 
objektsdomäner som kan bestyrka eller avslå olika påståenden som sanna eller falska. 
(Foucault 1993a, s.46ff) Foucault använder sig av begreppet apparat5 för att beskriva de 
oenhetliga krafter som styr förekomsten av vissa bestämmande förhållanden. Apparaten 
är strategisk, den manipulerar relationerna mellan olika krafter som på så sätt utvecklas i 
en viss riktning, utestängs, stabiliseras och utnyttjas. Apparaten utgör därför alltid en del 
i maktspelet. Men apparaten är också konstituerad och kopplad utifrån 
kunskapskoordinater som härrör från detta maktspel som i viss mån betingar dess 
praktik. (Foucault 1980, s.196) Insikt i dessa strategier såsom maktinstrument är själv 
en strategi för att återvinna alternativa artikuleringar och marginaliserade alternativa 
innebörder. (Alvesson & Deetz 2000, s.159) Insikt innebär för vår undersökning ett 
slags kartläggande av hur våra kulturellt betingade sanningar formuleras, vinner styrka 
och uppfattas av samtiden som objektiva. Inga uttalanden eller kunskaper utgår från ett 
blankt blad, utan är präglade av etablerade, fastslagna sanningar vilka är kontextuellt 
uppbyggda6. Vi menar att det kan vara på sin plats att försöka göra en karta av hur 
objektiveringen och den sanna kunskapen formades om film som medium och 
folkbibliotekets verksamhet i olika offentliga utredningar och vilka skäl som redovisas 
till detta.  

                                                 
5 Apparat är en tankekonstruktion som Foucault använder sig av för att han menar att det inte finns någon 
central makt som styr och bestämmer vilka diskurser som ska råda. Man kan förstå det som en diskurs 
som vinner fäste över en viss tid eller epok och som konstituerar vad som är rätt eller fel.   
6 Vi är väl medvetna om att även denna utsaga är påverkad av en kontext. Vi uppfattar att det alltid finns 
ett filosofiskt problem som leder till ett slags cirkel som slår tillbaka, inte bara på den som vill avtäcka 
något dominerande, utan egentligen på alla utsagor. Utsagor av typen som ovan: kunskap är kontextuell, 
vilket förstås innebär även just denna utsaga också är kontextuell, eller en utsaga som: det finns ingen 
objektiv kunskap , förutom just den utsagan som säger det förstås. Vi har inte lösningen på sådana 
filosofiska problem. 
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4. Metod 
 
Vi ser det som att de diskursanalytiska metoder vi har valt att använda i vår 
undersökning sorterar under den kritiska samhällsvetenskapliga metodtraditionen. 
Metoden för kritisk samhällsvetenskaplig forskning skiljer sig inte speciellt mycket från 
andra kvalitativa metoder vare sig man ska göra en intervju, observation, 
dokumentanalys etc. Skillnaden föreligger snarare på det innehållsmässiga planet, där 
den kritiska forskningen fokuserar på ”situationer, relationer, händelser, institutioner, 
idéer, sociala praktiker och processer” (Alvesson & Deetz 2000, s.163) som kan anses 
vara auktoritativa förtryckande yttranden antingen i skrift eller ord, vilka är präglade av 
diskursiva utestängningspraktiker. (Alvesson & Deetz 2000, s.163) Det sätt som vi har 
valt att bedriva diskursanalys på, är att anta ett kritiskt perspektiv. Tim May är professor 
i sociologi vid universitet i Salford och har skrivit metodboken Samhällsvetenskaplig 
forskning. Vi anser att hans beskrivningar av ett kritiskt perspektiv överensstämmer 
med ett diskursanalytiskt förhållningssätt. Tim May menar att det kritiska perspektivet 
granskar hur dokumentet representerar de händelser7 som det beskriver, samtidigt som 
dokumentet utestänger och förhindrar andra perspektiv för mottagaren. I analysen är det 
viktigt att försöka hitta de passager som ska ge dokumentet legitimitet eller de strategier 
som producenten använder sig av för att befästa dokumentet med auktoritet när den 
sociala verkligheten ska beskrivas. Den sociala verkligheten kan tecknas med hjälp av 
den i kontexten viktiga informationen som exkluderas och hur aktörer och händelser får 
en viss karakteristik utifrån vissa intressen. (May 2001, s.233f) Vårt val av metod och 
inriktning återspeglar vår tro på att det demokratiska samhället mår bättre av att beslut 
om olika verksamheter tas utifrån noggranna kritiskt granskade premisser, och inte 
utifrån kontextuella premisser, vilka felaktigt uppfattas som objektiva utgångspunkter 
som inte behöver ifrågasättas.  
 

4.1 Diskursanalyser 
 
För behandling av textdokumenten har vi använt oss av diskursanalyser. Vi är eniga 
med Winther Jørgensen och Phillips som i Diskurseanalyse som teori och metode ger 
uttryck för att det är olyckligt att bara ta vissa metoder lösryckt från teorin när det 
handlar om diskursanalyser, det är en paketlösning som innehåller både teori och metod 
sammanflätat. 
 
Vi har undersökt statliga offentliga utredningar. I de statliga offentliga utredningarna 
diskuteras och begrundas just offentlig politik. De offentliga utredningarna kan inte 
enligt vår uppfattning ses som utredarens egna samlade uppfattningar. Förutom att 
perspektivet är vidare än så, finns det också en kontinuitet med avseende på möjliga och 
”gällande” föreställningar i ett historiskt perspektiv där utredningstexterna också 
refererar till varandra. Vår utgångspunkt i detta avseende har vi hämtat från Foucaults 
genealogiska teori som bekräftar att genealogin inte är en historia som skildrar åsikter, 

                                                 
7 I vår undersökning kan det handla om hur folkbibliotekets verksamhet beskrivs eller vilka händelser 
som kan betraktas som något som berör folkbiblioteket. T.ex. händelsen eller utvecklingen i skolan med 
ungdomarnas läs- och skrivproblem vilket från 1984 och framåt betraktas som ett problem som 
folkbiblioteket har till uppgift att vara med och lösa.  
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utan den skildrar snarare de metaskildringar vilka tillhandahåller legitimitet och värde 
till andra skildringar. För mer ingående förklaring se tidigare kapitel 3.3.2 Genealogi. 
Vi har på så sätt inte valt att följa olika ärendens beredningar från direktiv via utredning, 
propositioner till lag eller författning, då vi inte är ute efter att beskriva den statliga 
kulturpolitikens historia utan dess genealogiska diskursiva formering. Vi menar likt Eva 
Haldén, som doktorerade i statsvetenskap på Stockholmsuniversitet med avhandlingen 
Den föreställda förvaltningen, att man kan betrakta utredningstexter som giltiga och 
auktoritativa utsagor som diskursdeltagare måste förhålla sig till. (Haldén 1997, s.35) I 
dag har pågående utredningar egna hemsidor som är förvirrande lika myndighetssidor. 
Ett sådant exempel är Våldsskildringsrådets hemsida 
http://www.sou.gov.se/valdsskildring/ som är utformad på ett minst sagt auktoritativt 
sätt så att en besökare som inte är insatt i den politiska beslutsgången väldigt lätt får för 
sig att det är statens åsikter och råd som läggs ut angående våld och medier. 
 
Vi menar, precis som Foucault, att auktoritära beskrivningar skapas av 
samhällsinstitutioner. Vi har hämtat vårt sätt att undersöka de statliga offentliga 
utredningarna över en längre tidsperiod med fokus på förändringar i synsättet och 
kartläggandet av de processer kring hur teckens/fenomens betydelser fastställs från 
Foucaults teorier, vilka vi har beskrivit i kapitel 3.3. Vi har gjort denna kartläggning av 
processerna för att identifiera när och hur vissa betydelsefixeringar blir naturliga.  
Vi har intresserat oss främst för vad Foucault definierar som de interdiskursiva 
beroendeförhållandena 8, och har försökt att identifiera hur olika diskurser vinner fäste 
vid olika tidpunkter och hur de tränger bort varandra. Vi har delvis lånat ett 
analysförslag som finns i metodboken Textens mening och makt av Bergström och 
Boréus (2000). Det rör sig om en Foucault- inspirerad diskursanalys med inriktning på 
förändringar i synsätt. Bergström och Boréus har i sin tur i sitt analysförslag tagit 
utgångspunkt i Eva Haldéns doktorsavhandling Den föreställda förvaltningen och har 
utifrån hennes sätt att utföra diskursanalyser formulerat ett förslag. Undersökningen går 
i vårt fall ut på att rekonstruera skilda föreställningar om film som medium och 
folkbibliotekets verksamhet med hjälp av diskursanalys. Vi har försökt att ta reda på 
vad som utmärker de bibliotekspolitiska föreställningarna över tid och hur de förändras. 
Diskursen har vi analyserat med hjälp av de två första av följande tre stadier: 
 
1. Idealisering: idealiseringsstadiet föregår tidsmässigt ett diskursivt stadium och 

handlar om formulerandet av möjliga ideal. I vår undersökning representeras 
idealiseringsstadiet av åren 1949 - 1980. Det är ett stadium som är fyllt av 
försiktigare och icke auktoritativa/tvingande språkbruk vad det gäller synen på 
medier samt målen för folkbiblioteksverksamheten. Det går inte på förhand att peka 
ut idealet eller precist definiera vilka typer av begrepp som kan komma att fungera 
som ideal i diskursformeringar, det visar sig först i själva analysen.  

 
2. Diskursivering: innefattar artikulering, alltså formulerandet av föreställningar kring 

bestämda ideal. När utredarna talar på ett auktoritativt sätt om bibliotekets drift kan 
man säga att en diskursivering har inträffat. I vår undersökning representeras den 
här perioden av åren 1980-2004. 

 

                                                 
8 Interdiskursiva beroendeförhållandet behandlar förhållandet mellan olika diskurser. Bergström & 
Boréus menar att hur det marknadsorienterade tänkandet fått större plats på universitet i en rad ämnen är 
ett bra exempel på ett sådant beroendeförhållande. (Bergström & Boréus 2000, s. 227) 
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3. Institutionalisering: det faktiska genomförandet av reformerna.  
 
Vi har fokuserat på punkt 1 och 2 ovan, vilket innefattar motsättningarna och striden om 
möjliga ideal och den diskursiva bestämningen kring ett bestämt ideal; en strid som 
både rör formuleringen av ett bestämt ideal i förhållande till andra möjliga och den 
diskursiva formuleringen kring ett presumtivt segrande ideal, dvs. hur det runt idealet 
utvecklas en bestämd föreställning om ett ”sakernas tillstånd”. (Halden 1997, s.26) 
Anledningen till att vi fokuserar på bara punkt 1 och 2 är att det här är en 
magisteruppsats och att vi inte utrymmesmässigt har möjlighet att så som Eva Haldén 
gjorde i sin doktorsavhandling inkludera även det tredje stadiet om institutionalisering.  
 
Eftersom vi har velat komma åt auktoritativa föreställningar föll det sig naturligt att 
undersöka offentliga utredningar, som är auktoritativa utsagor som diskursdeltagare 
måste förhålla sig till. För att komma åt föreställningarna i diskursen och se vilka ideal 
som diskursiveras och vilka som lämnas därhän, har vi fokuserat på vilka problem som 
beskrivs, vilka orsakerna till problemet är samt vilka lösningar som föreslås. Vi skapar 
på så sätt något man kan kalla en problembild. Vi har sedan jämfört dessa problembilder 
för olika perioder, för att se vilka förändringarna över tid är i diskursen. Vi har också 
dragit ut terminologin och de fraser som beskriver de olika medierna och ställt upp dem 
för att klarlägga skillnader mellan synen på olika medier och eventuella förändringar 
över tid. Vi har använt uppställningen av terminologierna och fraserna för att se om: 
 
1. det föreligger några diskursiverande utestängningsmekanismer i språkbruket,  
 
2. det utifrån Bourdieus teorier går att identifiera några strider mellan olika kulturella 

fält, och om det föreligger beskrivningar som förnekar eller bejakar olika sorters 
symboliskt kapital.  

 
Vi har också försökt att se om det finns några utredningar som kan betraktas som 
monument, vilket innebär att de kan ses i ett sammanhang där de refereras till, eller 
utgör underlag för andra texter.  
 
Vi har inte gjort en arkeologisk studie utan snarare låtit oss inspireras av dess inställning 
till den vardagliga såväl som den vetenskapliga kunskapen. Vi har mer använt 
brottstycken ur Foucaults arkeologiteori för att understryka de fastlagda dominerande 
innebörders kontextuella grund. Vi har velat framhäva den kontextuella 
grundförutsättningen för dominerande tolkningar och innebörder, eftersom vi uppfattar 
det som att människor tar dessa fastlagda dominerande innebörder som utgångspunkt 
för sitt tänkande, faktainsamlande och skrivande. Vi har velat undersöka om sådan 
kontextuella utgångspunkter felaktigt har tagits för objektiva utgångspunkter av 
utredarna i de statliga offentliga utredningarna. 
 
Foucault undersökte oftast vetenskaperna med hjälp av sin arkeologiska utgångspunkt. I 
Vetandets arkeologi menar emellertid Foucault att arkeologi kan användas till att 
undersöka andra områden som politik konst och sexualitet eftersom det är vetandets 
område som står i fokus och inte vetenskapen. (Foucault 2002, s. 229ff)  Vi har dock 
inte undersökt vetandets förändringar ur ett arkeologiskt perspektiv. 
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4.1.1 Urval 
 
Vi har valt att undersöka alla SOU:er från 1949 fram till idag som direkt handlar om 
bibliotek, böcker och film, förutom de utredningar som endast tar upp sådant som vi 
nedan beskriver att vi har valt bort. Eftersom de offentliga utredningarna om bibliotek, 
film och böcker innehåller för oss olika mycket relevant text har vissa utredningar getts 
större utrymme. Vi har naturligtvis inte kunnat analysera hela utredningar utan har ställs 
inför en urvalsproblematik. Vi har valt att koncentrera oss på texter i de offentliga 
utredningarna som berör film, litteratur och folkbibliotek. Vi har främst letat efter 
utsagor som berör antingen verksamheten (definitioner etc.) på folkbibliotek eller synen 
på de olika medierna. Det innebär att vi i vår redovisning och diskursanalys, i alla tre 
kategorierna, har valt bort stora delar av utredningarna där vi efter genomläsning inte 
funnit något som behandlar målen för verksamheten eller synen på medier. De 
avdelningar av utredningarna som vi inte har med i vår undersökning är följande i de 
olika kategorierna: 
 
1. Folkbibliotek: text som behandlar andra biblioteksformer, andra medier än film eller 

böcker, organisationsfrågor, ekonomi, statsbidragen, utbildning av personal etc. 
 
2. Film: olika ekonomiska variationer på filmstödet till filmproduktion, olika 

kartläggningar av den svenska filmbranschen, filmarbetarnas villkor, filmstöd 
utomlands, film på tv, smalfilm, film i skolan, undervisningsfilm, AV-centraler, 
filmstudios, etc. 

 
3. Böcker: text som behandlar andra biblioteksformer, författare och översättare, 

bokutgivning, bokförsäljning, förlagen, förlagsstrukturen, olika stödformer, 
skattefrågor etc. 

 
Vår metod följer inte upp exakt vilka beslut som togs av statsmakten efter de olika 
utredningarna 9. Vi menar dock att vi kan visa på hur formuleringarna och diskurserna i 
de olika utredningarna bestämmer och sätter en agenda för uppfattningen av vad och hur 
sakers tillstånd är. Vi menar att vår analys av dessa processer tillför andra värden än att 
följa beslutsgången från motion, direktiv, utredning, proposition, riksdagsbeslut etc. Vår 
metod visar inte heller på vilket sätt folkbiblioteksverksamheten påverkas av de 
diskurser som formulerats i utredningar. På det viset som vi har utformat vår metod kan 
vi inte heller beakta externa faktorer (t.ex. ekonomi, statsskick etc.) som kan påverka 
hur utredningarna formuleras och struktureras både innehållsmässigt och diskursivt. Det 
beror inte på att vi underkänner sådana faktorer som ekonomi eller förändrade 
maktförhållanden i samhället. Vi tror att det i en mycket utbyggd och omfattande studie 
är möjligt att kombinera externa faktorer med diskursanalyser och försöka kartlägga 
växelvisa påverkan faktorer, men vi har inte utrymme för det i den här uppsatsen. Vi har 
valt att som bakgrund till varje utredning kort presentera vilka som har suttit i 
utredningen men vi har alltså inte använt oss av dessa fakta i vår analys, utan det utgör 
just endast en bakgrund för läsaren.  
 
Av samma anledning, att vi måste avgränsa vår undersökning, kan vår metod inte heller 
mer än indikera hur utredarnas kulturella preferenser är och hur, utifrån Bourdieus 
teorier, utredarna har investerat i ett visst kulturellt kapital. Vi kan inte med vår metod 

                                                 
9 Vi använder oss dock av bibliotekslagen och vissa förordnanden i våra slutsatser. 
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där vi inte intervjuar utredarna, fastslå med säkerhet vilka kulturella preferenser de 
besitter. Vi kan generellt inte yttra oss om utredarnas egna uppfattningar om sina motiv 
till olika formuleringar och eventuella diskursiveringar, vilket hade varit intressant.   
  

4.2 Analys av filmens ställning 
 
För att avgöra hur stark filmens ställning på folkbibliotek är, har vi valt att titta på hur 
mycket film folkbibliotek har. Vi har använt oss av statistik rörande mediebestånd och 
nyförvärv bland svenska folkbibliotek gällande medierna film och bok och jämfört den 
med nyutgivningen av böcker och film i Sverige. Som källor har vi använt SCB:s 
(Sveriges statistiska centralbyrå) statistik över folkbibliotekens mediebestånd, 
Mediestatistik från NORDICOM (Nordic Information Centre for Media and 
Communication Research) över nyförvärv och medieanvändning från boken 
MedieSverige: statistik och analys. 2001/2002 samt uppgifter från Statens biografbyrå 
gällande antalet granskade filmer. NORDICOM är ett nordiskt forskningscentra som i 
Sverige är knutet till Göteborgs Universitet.  
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5. Mediehistorisk bakgrund  
 
Med hjälp av exempel visar vi i detta kapitel att synen på olika medier varierar över tid 
och rum. Med hjälp av historiska nedslag visar vi att synen på ett och samma medium är 
bundet till sin tids uppfattningar om vad som är normalt, ja till och med skadligt. Vi vill 
på så sätt illustrera att synen på de olika mediernas fördelar och eventuellt skadliga 
verkningar är kontextuella.  
 
Vi har i avsnittet Medieteorier och medieforskning på 1990-talet tittat på om det med 
hjälp av definitioner av skillnader mellan medier i medieteori, finns något konkret som 
talar för filmens ställning på folkbibliotek i förhållande till bokens. Finns det några 
förtjänster med boken eller filmen, som motiverar skillnader i mediebeståndet av de 
bägge medierna på svenska folkbibliotek? 
 
Syftet med detta kapitel är att det ska utgöra en bakgrund för vår analys av offentliga 
utredningar. Bakgrundkunskapen är viktig eftersom vi undersöker om det finns 
kontextuella utsagor som av utredarna uppfattas som objektiva utgångspunkter. Vi 
menar att det blir lättare för läsaren att se och följa vårt resonemang i analysen efter en 
kort genomgång av exempel på olika kontextuellt bundna syner på medier.  
 
Vi undersöker också i vilken mån utredare använder sig av medieforskning i sin 
argumentation kring folkbibliotekens mediebestånd, och vi menar att en kort 
genomgång av medieteori ger en bakgrund för läsaren inför analysen av utredarnas sätt 
att styrka sin argumentation. 
 

5.1 Exempel på olika historiska och kontextbundna syner på 
medier 
 
Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen och Schröder är medieforskare och har skrivit boken 
Medier och kultur: En grundbok i medieanalys och medieteori. Kirsten Drotner är 
professor i medievidenskab vid Institut for Litteratur, Kultur og Medier på Sydddansk 
Universitet, Klaus Bruhn Jensen är sedan 2002 professor i Film and Media Studies vid 
Københavns Universitet, Ib Poulsen är professor i Danska språket vid Roskilde 
Universitetscenter och Kim Christian Schrøder är professor i Kommunikation vid 
Roskilde Universitetscenter. De beskriver två olika diskurser inom mediehistoriens 
metahistoria, den optimistiska diskursen och den pessimistiska diskursen. Den 
pessimistiska diskursen präglas av en negativ syn på utvecklingen av nya medier och 
den sociala makt som de bär. Den pessimistiska diskursen uppstår när nya fenomen 
uppkommer, exempelvis vid etableringen av TV 4 och TV 3, videovåldsdebatten vid 
videons intåg, när datorn var ny etc. Författarna använder sig av begreppet mediepanik 
som innebär att de argument som uppstår emot det nya grundar sig på känslor och inte 
på rationellt belagda argument. De ser ett mönster i de ordval som uppstår och 
användandet av metaforer för makt, sexualitet, hälsa eller sjukdom. Ofta uppstår 
mediepanik emellan två generationer där den äldre generationen vill skydda ungdomar. 
Kampen avspeglar också ofta en kulturell kamp mellan två generationer. (Drotner et al. 
1996, s.60ff) 
 



 24 
 

Den optimistiska diskursen är mindre vanlig inom mediehistorien. Den innefattar en 
positiv inställning till utvecklingen av nya medier, som ett exempel tar Drotner et al. 
upp Ong (se nedan) som ser en ny muntlig kultur sprida sig.  
 
Optimisterna och pessimisterna har vissa gemensamma, förenklande drag i synen på tid 
och utveckling; synen att den historiska utvecklingen antingen går uppåt eller nedåt och 
synen på en möjlig planerad maktbalans mellan olika element, exempelvis individ mot 
samhälle, ord mot skrift, skriftkultur mot bildkultur. Drotner et al. menar att 
medieutvecklingen i större utsträckning präglas av icke medvetna val och att det inte går 
att karaktärisera utvecklingen av nya medier på ett endimensionellt sätt så som sätten 
som de båda diskurserna karaktäriserar utvecklingen på; varje nytt fenomen kan ha 
funktioner, planerade eller oplanerade, som både stärker och försvagar en maktbalans. 
Exempel kunde befolkningen under 1900-talets början via veckotidningar, och senare 
exempelvis via talkshows i TV, få vetskap om intima områden av vardagslivet, som den 
offentliga borgerligheten tidigare undvek. (Drotner et al.1996, s.63f)  
 
Roger Blomgren är doktor i statsvetenskap vid högskolan i Uddevalla/Trollhättan 
och i sin doktorsavhandling Staten och filmen ger han ett exempel på mediepanik som 
uppstod när biograffilmen var ny. Kring 1900-talets början när biograffilmen började få 
spridning i Sverige höjdes många kritiska röster, med lärare och föräldrar som 
företrädare. Argumenten mot biograffilm inrymde de delar som Drotner et al. beskriver 
för en mediepanik; Hälsa: flimrandet ansågs skadligt för ögonen; Makt: filmen ansågs 
hota kyrkans makt; ”Skydda ungdomarna”: biorepertoaren ansågs ha en dålig inverkan 
på barn och ungdom och riskera att leda till moralens upplösning. (Blomgren 1998, 
s.36f) 
 
Liknande exempel gällde när romanen var ny, vilket Magnus von Platen, professor i 
litteraturvetenskap fram till 1985, beskrev i uppsatsen Romanföraktet: En genres väg till 
prestige. Magnus von Platen blev 1969 utnämnd till den förste innehavaren av Umeå 
universitets professur i litteraturvetenskap, en tjänst som han upprätthöll till sin 
pensionering 1985. Det tog lång tid innan romanen sågs som den positiva konstform 
den ses som idag. Det finns olika synpunkter kring när romanen uppstod. Oberoende om 
man menar att det var under 1500-talet eller 1700-talet, så var det en lång tidsperiod 
som romanen hade en mycket låg status. Den strängaste synen rådde i protestantiska 
och kalvinistiska länder och i Sverige var det under nästan hela stormaktstiden omöjligt 
att ge ut romaner. Även under frihetstiden censurerades och stoppades mycket 
romanutgivning. I litteraturforskningen var romanen länge helt utelämnad och i slutet av 
1700-talet var det bara något fåtal av de stora litteraturvetenskapliga verk som gavs ut 
som överhuvudtaget nämnde romanen som genre och i de fall romanen nämns var det 
mycket begränsat i omfattning. Kritiker gick mycket hårt åt romanen jämfört med andra 
genrer, exempelvis behandlades dramer i regel välvilligt medan romaner recenserades 
slumpvis och efter strängare normer under 1700-talet. Stockholms Posten utelämnade i 
stort sett helt romanen, medan dramatik och lyrik omskrevs regelbundet. Genren var 
dock populär hos folket. (von Platen 1997, s.492ff, 499f) 
 
Romanens låga status framträder när romanförfattarna själva uttalar sig. Flera av 1700-
talets romanförfattare10 uttalar sig nedlåtande om genren; den präglas av osanning, 
ignorans, innehållslöshet, hotar att undantränga allvarligare studier och är en lyxbetonad 
                                                 
10 Romanförfattare som uttalade sig negativt om genren var t.ex. Voltaire i Essai sur la poesi epique, 
Rousseau, Oliver Goldsmith, Lafontaine, Goethe. (von Platen 1997, s.496f) 
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förströelseartikel. Flera romanförfattare uttalar att de aldrig skulle låta sina egna barn 
läsa romaner. Huvudkritiken mot romanen under 1600- och 1700-talen var bristen på 
sanning och moral. Romanen ansågs vara en fara särskilt för sexualmoralen, så stor att 
den kunde locka läsaren till brottsliga handlingar. Det fanns i romanen ett brott mot 
äldre och rådande generationers syn på kärleken. I romanen speglades kärleken som ett 
starkt personligt känsloengagemang till skillnad från den rådande synen på äktenskapet 
där förnuft och föräldrar rådde över äktenskapsval. En annan fara med romanen ansågs 
vara dess beskrivning av passionen. Såväl erotisk passion som annan passion, 
exempelvis spelpassion, ansågs vara farlig och kunna övermanna människans förnuft 
och riskera att förleda människor till att begå brottsliga handlingar. En ytterligare fara 
ansågs vara att romanen, eftersom den var så lättläst, krävde liten tankemöda och därför 
var moraliskt och intellektuellt förslappande. T.ex. menade filosofen Immanuel Kant att 
romanläsning var skadlig för minnet. Särskilt ungdomen skulle skyddas, och vid 1800-
talets sista hälft jämställs romanläsning som lika riskabelt som kortspel och supande för 
unga män. Kvinnor ansågs kunna bli missnöjda med sin tillvaro av för mycket 
romanläsning. Romankritiken kom också att styra romanens utveckling, som blev mer 
historisk, närmare sanningen och verkligheten och med tydligare moraliska undertoner. 
(von Platen 1997, s.496-505) 
 
Walter J. Ong, som var professor vid flera olika universitet, bl.a. i engelska och 
psykiatri, har skrivit boken Muntlig och skriftlig kultur: Teknologiseringen av ordet. 
Han beskriver ett annat, betydligt äldre exempel på mediepanik: Platon hade ungefär 
samma invändningar emot skrivkonsten som vid tiden kring datorns uppkomst var 
vanliga emot datorns införande. Platon menade att skrivandet försöker placera det som 
egentligen bara kan finnas inom den skrivande utanför densamma och därför är 
omänskligt. Vidare hävdade Platon att skrivandet förstör minnet. Båda dessa argument 
har anförts vid datorns och räknedosans införande (Ong 1996, s.95), och kan jämföras 
med argumentet att läsning främjar fantasin eftersom läsaren får skapa sina egna bilder, 
medan film inte främjar fantasin. 
 
Oscar Olsson, folkbildningsideolog som bl.a. var med och byggde upp ABF, skrev 
Folkets bildningsarbete: erfarenheter och uppslag 1911. Där beskriver han träffande 
hur synen på skönlitteratur kunde te sig i hans samtid kring sekelskiftet;  
 

Rådet att i första hand köpa romaner och versböcker mottages ofta med 
misstroende. Medlemmarna förklara, att de bildat studiecirkel för att inhämta 
vetande, därför vilja de ha nyttig och värdefull litteratur, och till denna 
räknas inte romaner och lyrik. Deras uppfattning i detta avseende delas 
tydligen av många bibliotekarier, vilket belyses av strävandena att i 
offentliga folkbibliotek få infört bestämmelsen, att en låntagare samtidigt får 
inneha två böcker, endast om den ena hör till «den kunskapsgivande 
litteraturen«. (Olsson 1911, s.40f) 

 
Drotner et al. menar att den syn som växer fram bland borgarklassen när 
industrialisering och urbanisering tar fart innefattar en tro på individens ansvar för sin 
egen utveckling och bildning, som är ett kärnbegrepp i moderniteten. Näringen för 
bildning var vissa former av kultur, där litteraturen var kärnan och då särskilt 
utvecklingsromanen. Samhällets ledande skikt och borgarklassen ansåg att folket skulle 
fostras till en kristen tro och införde år 1842 allmänna folkskolan i Sverige med en ökad 
läskunnighet som följd. (Drotner et al. 1996, s.42f). Att lära sig läsa ansågs av de 
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ledande skikten och borgarklassen vara en positiv disciplinering av unga och denna syn 
har levt kvar långt in på 1900-talet. (Drotner et al. 1996, s.47)  
 
Via historiska nedslag ser vi att den funktion som läsningen och boken fyllde under 
framväxten av borgar- och arbetarklassen var disciplinerande. Det ursprungliga skälet 
har sedan täckts över av arbetarrörelsen själv i hopp om att en disciplinerad reformistisk 
arbetare ska uppstå. Ronny Ambjörnsson, tidigare professor i idéhistoria, utgår i skriften 
Den skötsamme arbetaren: Exemplet Holmsund från exemplet sågen och hamnen i 
Holmsund för att skissa en tendens i historien. Av sågbolaget och makten initierades 
den skötsamhetskultur som sedan inkorporerades av både nykterhetsrörelsen och 
arbetarrörelsen på orten. Sågbolaget byggde kyrka, avlönade såväl präst som lärare, stod 
för bostäder, ved, sjukvård och till och med en viss sjukersättning till de fastanställda. I 
motprestation krävde bolaget i anställningskontraktet att arbetarna skulle iaktta ett 
”stilla och ordentligt lefverne” och detta gällde ”Såväl i arbetet som eljest”. 
(Ambjörnsson 1987, s.295) 
 
Arbetarrörelsen byggde vidare på denna skötsamhetskultur. Rörelsen menade att för att 
de krav som den behövde ställa skulle vinna tilltro, krävdes ett organiserat uppträdande. 
Arbetarnas behov av disciplin växte fram ur deras dåliga arbetsförhållanden och de krav 
på förbättringar som rådde på arbetsplatserna. Både nykterhets- och arbetarrörelsen 
anammar disciplin, skötsamhet och ett kontrollerat liv. Bildningen kommer naturligtvis 
in i det här sammanhanget som ett medel för kravställande, men också som en 
disciplinerande sysselsättning i sig. Både inom nykterhets- och arbetarrörelsen blir 
läsningen viktig. De två stora folkbildningsideologerna Oscar Olsson och Ellen Key 
influerar dessa rörelser till begrundande läsning; det viktiga är inte vad man läser utan 
hur man läser. Därför är facklitteratur om nykterhet och politik inte den dominerande 
litteraturen inom nykterhets- och arbetarrörelsen.  
 

Det är läsningen som aktivitet som är det viktiga eller, kanske snarare, 
läsningen som beteende. Ty läsningen ingår som ett element just i det 
beteende som vi kallat skötsamhet. (Ambjörnsson 1987, s.305)  

 
Boken och läsningen ingår som ett medel att disciplinera arbetaren. Detta står i stark 
kontrast till de frigörande krafter som boken och läsningen tillskrivs idag. Boken och 
läsningen uppfattades av nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och samhällets ledande 
skikt runt sekelskiftet på ett helt annat sätt än vi gör idag, då det ursprungliga syftet med 
läsningen har blivit dolt eller förändrat. Vi kan här se hur betydelsen av att läsa har 
förskjutits till den nu rådande diskursen om läsningens betydelse för formandet av 
självständiga individer, och t.o.m. hela det demokratiska samhället. Se exempelvis: 
 

Läsningen tvingar oss att använda fantasin, vi bygger upp en bild av det vi 
läser. Den mänskliga hjärnan är inte en videobandspelare som passivt 
kopierar den information som matas in. (SOU 1997:141, s.27) 
 
Läsning har stor betydelse för människors möjligheter att vidga sina 
kunskaper, att möta nya tankar och upplevelser, andra miljöer och epoker, 
spänning och fantasi. Genom att ständigt söka vägar att öka böckernas 
tillgänglighet kan folkbiblioteket göra betydelsefulla insatser för att främja 
läsning bland breda befolkningsgrupper, inte minst bland barn och 
ungdomar. (SOU 1984:23, s.12-13) 
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Vi kan iaktta en värdeförskjutning vad det gäller skönlitteraturens status från förra 
sekelskiftet till vårt sekelskifte. Terry Lovell, sociolog verksam vid universitetet i 
Warwick, menar att det bland litteraturvetare råder ett nästan universellt samförstånd 
om att romanen är en borglig uttrycksform vars uppkomst är nära kopplad till 
kapitalismen. (Lovell 1997, s.224) 
 
Mediers status är alltså såväl kontextuellt som historiskt varierande; de får sitt värde för 
att människorna tillskriver dem värde. Bourdieu menar att det kulturella värdet 
konstitueras i strid mellan olika sociala rum, agenter, institutioner osv., i en anda av 
förnekelse av de olika ekonomierna. Dessa strider liksom förnekelsen av ekonomin 
utgör själva förutsättningen för att fältet ska fungera och förändras, vilket vi beskriver 
utförligare i tidigare kapitel 3.1.4 som handlar om produktion av tro.  
 
Biblioteken utgör ett utmärkt exempel på en institution som har byggts upp av den 
dominerande sfären, och idag av såväl bibliotekarieprofessionen själv som enligt 
allmänhetens syn ses som en opolitisk förmedlare av den bästa kulturen. Michael H. 
Harris, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap och Masaru Itoga, professor i 
biblioteksvetenskap, har skrivit om det i Becoming critical: for a theory of purpose and 
necessity in American Librarianship. De menar att biblioteket är ”designed with a 
broadly cultural purpose of producing and reproducing the dominant social ideology in 
printed form” (Harris & Itoga 1991, s. 350). Biblioteket producerar och reproducerar på 
detta sätt också sin publik. Istället för att inom professionen fokusera på en kritisk 
aspekt av vad de förmedlar fokuserar de på dagliga rutiner för urval av böcker, nyheter 
etc. (Harris & Itoga 1991, s.352) 
 

5.2 Medieteori och medieforskning på 1990-talet  
 
Drotner et al. skiljer ut fem faser i den mänskliga historiens kommunikationskulturer: 
den muntliga kulturen, skriftkulturen, den tryckta kulturen, den audiovisuella kulturen 
och multimediekulturen (1996, s.33). För att definiera en kommunikationskultur 
använder de sig av tre begrepp: reproduktion som karaktäriserar alla 
kommunikationskulturer förutom den muntliga och innebär en möjlighet att repetera 
och därmed tillrättalägga och justera tecken som ord, bokstäver och bilder; separation 
som innebär att sändaren och mottagaren kan skiljas från varandra i tid och/eller rum 
och som är ett drag i alla kommunikationskulturer utom den muntliga och slutligen 
interaktion som handlar om graden av direkt interaktion mellan sändare och mottagare. 
Interaktion sker främst i en muntlig kommunikationskultur, men möjliggörs även 
genom datormediet och kan möjliggöras genom televisionen/radion (medverkan i 
program ex genom att ringa eller vara med). (Drotner et al. 1996, s.30ff) 
 
För att visa de olika kommunikationskulturernas kännetecken har författarna gjort 
följande tabell: 
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Tabell 2.1 Kommunikationskulturernas mediekännetecken. 
Separation   

Reproduktion Tid Rum 
 

Interaktion 
Muntlig kultur - - - + 
Skriftkultur (-) + + - 
Tryckt kultur + + + - 
Audiovisuell kultur + - + - (+) 
Multimediekultur + - (-) + (-) 
 

(Drotner et al. 1996, s.37) 
 
 
Inget av det vi har funnit i jämförelsen av de olika mediernas särarter ger stöd för att det 
ska finnas skillnader mellan bokens och filmens ställning på svenska folkbibliotek.  
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6. Tidigare forskning   
 
Vi undersöker filmens ställning på folkbibliotek och har därför tittat på forskning om 
film på bibliotek. Eftersom det bara finns ett fåtal undersökningar gjorda om film på 
bibliotek, har vi också tittat på forskning kring folkbibliotekens medieutbud och 
hantering av olika medier på folkbibliotek. Vi anser denna fo rskning relevant då den 
berör folkbibliotekets målsättning med verksamheten och mediepolitik, och de 
slutsatser forskarna har dragit ger ett ökat stöd åt de slutsatser som dras kring forskning 
om film på bibliotek. Slutligen har vi tittat på forskning kring synen på film.  
 

6.1 Forskning om film på folkbibliotek 
 
Örjan Lissvik, högskolan i Borås, har undersökt hur debatten kring video på bibliotek 
avspeglats i tre bibliotekstidskrifter samt folkbibliotekens inställningar och attityder till 
video på bibliotek i specialarbetet Video på bibliotek (1982). Undersökningen av 
folkbibliotekens attityder genomfördes med en enkät som skickades ut till alla bibliotek 
i kommuner med mer än 30 000 invånare samt alla länsbibliotek och lånecentraler. 
Totalt 74 enkäter skickades ut. (Lissvik 1982, s.19)  
 
Slutsatserna är att debatten i bibliotekstidskrifterna har varit liten, näst intill obefintlig. 
Den har koncentrerats till vissa händelser och viss försöksverksamhet med video på 
bibliotek.  
 
Enkätundersökningen visade att hälften av de tillfrågade var för video på bibliotek. De 
var i första hand positiva till utlåning och visning på bibliotek, medan fler än hälften var 
negativa till kabeldistribution från bibliotek samt videoproduktion i medieverkstäder11. 
Bland dem som var negativa var ekonomi och personella resurser den främsta orsaken, 
liksom att målformuleringar för verksamheten saknas. Även rädsla att videon ska ta 
ekonomiska resurser från bokinköpen var en stor faktor. Få trodde dock att 
videotittandet skulle minska läsintresset. På frågan om ställningstagandet skulle vara 
annorlunda om de ekonomiska resurserna fanns, har dock endast 40 procent svarat ja. 
Lissvik frågar sig här om det beror på att ideologi eller övertygelse i första hand ligger 
till grund för ställningstagandet. (Lissvik 1982, s. 21-29) 
 
Per Perstrand, Umeå Universitet, har undersökt videomediets och då särskilt spelfilmens 
väg in på svenska folkbibliotek från dess att mediet kom fram till tiden för 
undersökningens genomförande i examensuppsatsen Spelfilm på bibliotek? Om 
diskussionen kring video på bibliotek, och om folkbiblioteken som kanal för kvalitetsfilm 
(1996). Perstrand tar utgångspunkt i Lissviks arbete från 1982 och gör en fortsatt 
kartläggning av debatten i bibliotekstidskrifter under de 14 år som gått sen Lissviks 
arbete kom. (Perstrand 1996, s.2) 
 
Slutsatsen är att debatten varit fortsatt mycket liten under den undersökta perioden. Det 
har publicerats flera artiklar om de försök med video på bibliotek som gjordes i början 
av 1980-talet, men bara ett debattinlägg som handlar om målsättningen med spelfilm på 
                                                 
11 Samtliga fyra av dessa åtgärder ingick i Videogramutredningens förslag om försök med video på 
bibliotek som kom 1981 (SOU 1981:55). 
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bibliotek samt ett inlägg som kritiserat Btj:s utbud för avsaknad av kvalitet. Perstrand 
tolkar avsaknaden av debatt i bibliotekstidskrifterna som ett bristande intresse i 
bibliotekariekåren för frågan och spekulerar kring flera tänkbara orsaker. Perstrand 
knyter an till vad Bourdieu benämner den legitima kulturen; den styrande 
samhällsklassens kultursyn dvs. i första hand teater, konst och litteratur har hög status 
medan film saknar samma acceptans som konstart. Bibliotekariekåren är den legitima 
kulturens försvarare. Perstrand menar att videovåldsdebatten påverkade 
bibliotekariekåren som under 1980-talet i första hand såg boken som medlet mot 
videovåldet och helt tog avstånd från videomediet. Perstrand menar att synen på videon 
som passiverande till skillnad från boken har påverkat bibliotekariekårens inställning. 
Han knyter också an till bibliotekens tradition att prioritera boken högst och rädslan för 
nya medier hos bibliotekariekåren. I de fall bibliotekarier är positiva till videomediet är 
den underliggande målsättningen vanligen att locka nya grupper, behålla befintliga 
besökare och att få dem att läsa böcker. Perstrand gör också en koppling till bristen på 
en övergripande mediepolitik med avsaknad av nationella mål som kommunerna kan ta 
fram riktlinjer utifrån. (Perstrand 1996, s.18ff) 
 
Slutsatser om kulturpolitiken är bl.a. att regeringen i den statliga filmpolitiken har valt 
att prioritera biografvisning framför biblioteken som kanal för spridning av film. 
(Perstrand 1996, s.24) 
 
På uppdrag av Utbildningsradion (UR) skrevs utvärderingsrapporten Videogram på 
bibliotek: Återbruk av UR-program i kombination med mediautbildning i Södertälje 
med syftet att utvärdera ett försök med utlåning av UR:s radio- och TV-program som 
hade pågått i Södertälje kommun under två år 1981-1983. Syftet var att pröva om 
användningen av UR:s radio- och TV-program kunde få en ökad användning genom 
låne-, rådgivnings- och uppspelningsmöjligheter på bibliotek samt en medieutbildning 
genomförd av bibliotekspersonal. I projektet ingick inköp av utrustning som lånades ut 
till studieförbund, skolor och vissa kommunala förvaltningar. I rapporten sägs att 
”Under den mest intensiva videovåldsdebatten i början av 1981 introducerades UR-
projektet /…/ Medieklimatet i samhället var synnerligen ogynnsamt för en 
försöksverksamhet med videogram överhuvudtaget och särskilt i kombination med 
bibliotek.” (Åkesson 1984, s.12)  
 
Nyckelperson i projektet var en bibliotekarie med ansvar bl.a. för kontakter med 
studieförbunden och hela projektet blev avhängigt denna person. I rapporten framgår att 
bibliotekschefen och barn- och ungdomsbibliotekarierna var mycket negativa till 
projektet. Barn- och ungdomsbibliotekarierna vände sig särskilt emot program som ville 
locka till läsning ”eftersom man var bra på det själva och kunde klara det på ett bättre 
sätt”. (Åkesson 1984, s.24) Diskussioner förelåg i slutet av projektet om hela barn- och 
ungdomsdelen skulle tas bort och istället prövas i en annan kommun med positiv 
inställning. (Åkesson 1984, s.24) 
 
Några av slutsatserna från projektet var att det var en tidskrävande försöksverksamhet, 
att det saknades formellt ansvarig person inom kulturförvaltningen vilket försvårade 
förankringen och att bristen på mediekunskaper var så stor generellt att projektet endast 
kunnat röra vid ytan. Utvärderaren ställde sig också tveksam till om biblioteken kan 
vara en resurs i förmedling av videogram och fonogram. Orsakerna var ekonomi, dåligt 
anpassade lokaler, öppettiderna, bibliotekens traditionella sätt att informera och 
marknadsföra sitt utbud, bibliotekens traditionella fasta band till boken och de låsningar 
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det medför, personalens bristande utbildning och kunskaper om andra medier och 
understruket: ”ett allmänt motstånd framförallt bland bibliotekarier mot video och 
videogrammen som vidareförmedling av upplevelser, information och kunskap”. 
(Åkesson 1984, s.44) Utvärderaren föreslår istället AV-centralen att ha denna funktion 
inom utbildningsområdet. (Åkesson 1984, s.44) 
 
Patrik Jonassons, högskolan i Borås, har undersökt den verksamhet med spelfilm som 
svenska folkbibliotek bedrivit sedan 1989 i magisteruppsatsen Video på bibliotek: en 
granskning av spelfilmsverksamheten på svenska folkbibliotek. (Jonasson 1996, s.1)  
Undersökningen har genomförts i samverkan med Statens Kulturråd och består av en 
enkät som har skickats ut till huvudbiblioteken i landets 286 kommuner. (Jonasson 
1996, s.2)  
 
250 bibliotek svarade på enkäten och av dessa hade 130 eller 52 procent spelfilm 1995. 
(Jonasson 1996, s.52) Den största anledningen till att biblioteken skaffade spelfilm var 
för att locka nya besökare till biblioteket, 73 procent angav det som orsak. (Jonasson 
1996, s.30) De bibliotek som tvekade att skaffa film gjorde det huvudsakligen av 
ekonomiska skäl och att filminköpen skulle ta pengar från bokinköpen. Andra vanliga 
orsaker var att målformuleringar saknas, att biblioteken tyckte att de kommersiella 
uthyrarna täcker behovet och att personella resurser saknas. (Jonasson 1996, s.47f)  
 
I slutsatserna skriver Jonasson att om video på bibliotek ska ha en framtid borde man 
satsa tydligare på att tillhandahålla film som inte finns att få tag på hos de kommersiella 
videouthyrarna, som inte får stor massmedial uppmärksamhet eller som inte når 
glesbygdens biografer. (Jonasson 1996, s.62) 
 
Maria Andersson och Emma Nilsson, högskolan i Borås har undersökt vilka 
urvalskriterier som ligger till grund för filmbeståndet på bibliotek, hur bibliotekarier 
värderar mediet film samt vilken roll användaren spelar i urvalsprocessen i 
magisteruppsatsen Att ha och inte ha: En studie kring bibliotekariers värderingar och 
urvalskriterier för spelfilm på bibliotek. De har valt att inrikta sig på spelfilm i sin 
undersökning. (Andersson & Nilsson 2003, s.7f) De tar teoretiskt utgångspunkt i 
Gramscis hegemonibegrepp för att undersöka om bibliotekariernas inflytande fungerar 
som en kulturell hegemoni representerad av biblioteket som institution, Gans´ teori om 
smakkultur och smakpublik som tar utgångspunkt i både individ och sammanhang och 
kan ge en kompletterande bild av hur en person fungerar med likasinnade, samt Åke 
Dauns teori om gruppens betydelse för individens värderingar. Undersökningen har 
genomförts genom sju intervjuer med åtta bibliotekarier. (Andersson & Nilsson 2003, 
s.10ff) 
 
Slutsatserna är att det saknas policydokument för hur inköpsverksamheten ska fungera, 
såväl från kommunala politiker som från biblioteken själva. De muntligt uttryckta 
målen med filmverksamheten som framkom i intervjuerna var att främja kultur och 
demokrati. Ingen av informanterna förknippar film med information och författarna drar 
slutsatsen att det beror på att informanterna i huvudsak ser filmen som ett 
underhållningsmedium. Det bibliotek som ser filmen som viktigast av de tillfrågade, 
arbetar just nu med en policy, varför avsaknaden av en sådan kan ha ett samband med 
att filmen har en låg prioritet av bibliotekarier. (Andersson & Nilsson 2003, s.80ff) 
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Den dominerande syn som framträder i intervjusvaren är att litteraturen har ett större 
värde och den prioriteras högre än filmen. Informanterna menar samtidigt att filmen har 
ett egenvärde på biblioteket och inte är där endast för att locka nya och fler låntagare till 
att läsa böcker. Men litteraturen utgör normen och informanterna utgår från samma 
kriterier när de väljer film som när de väljer bok, ibland köps film in enbart för att den 
bygger på en bok. Andersson och Nilsson drar slutsatsen att boken värderas högre på 
biblioteken jämfört med filmen. På frågan om vilken funktion filmen kan fylla betonar 
informanterna den underhållande funktionen. Ett argument informanterna använder är 
att den som ser film inte behöver använda sin fantasi lika mycket som den som läser och 
att medieanvändaren därför i högre grad kan fly vardagen genom att se film. Andra 
funktioner som lyfts fram är att film kan ge kunskap om andra och sig själv. (Andersson 
& Nilsson 2003, s.83) 
 
Slutsatsen är att bibliotekarien utövar en kulturell hegemoni som också påverkar 
användarna. (Andersson & Nilsson 2003, s.84f) 
 

6.2 Forskning om folkbibliotekens utbud av olika medier 
 
Maria Nilsson, högskolan i Borås, har undersökt vilka motiveringar, målsättningar samt 
kriterier för urval det har funnits med bibliotekens fonogramverksamhet, vilka 
kopplingar som finns till kulturpolitiken samt om synen på verksamheten har förändrats 
över tid i magisteruppsatsen Skivor på folkbibliotek: En studie kring målsättning och 
urval. (1997) 
 
Nilsson presenterar en redogörelse för hur motiven till fonogramverksamheten har 
skiftat från 60-talet fram till idag. Nilsson finner att den motivering som stärkts under 
senare år är att fonogramverksamheten ska göra biblioteket attraktivt och locka nya 
låntagare, särskilt barn och ungdomar, som ska låna även böcker. (Nilsson 1997, s.52) 
 
Nilssons slutsatser om kopplingen till kulturpolitiken är att det har funnits ett större 
intresse från kulturpolitiskt håll än från bibliotekshåll för att biblioteken ska fungera 
som en kanal för såväl distribution i områden där brist på fackhandel råder, värna 
kvalitetsmusik, svensk musik och tillgängliggöra ett bredare utbud som komplement till 
det kommersiella utbudet.  
 
När det gäller förändringar över tid var det synen på bibliotekens breda kulturuppgift 
som stod i fokus under 70-talet, fonogramverksamhe ten minskades p.g.a. minskade 
resurser under 80-talet och då debatterades också musikens roll på folkbiblioteken som 
mest. Under 90-talet fick fonogramverksamheten en nytändning. (Nilsson 1997, s.53) 
Debatten under 1980-talet präglades av två olika syner där den ena var en syn på 
biblioteken som kulturcentrum och den andra såg biblioteket som en bokborg. Några av 
de som såg biblioteket som en bokborg och var kritiska mot fonogramverksamheten, 
använde argument som att användarna gick till biblioteken för att ”slölyssna” på musik 
medan de läser och musiklyssnande betraktades av vissa som en passiv syssla som 
t.o.m. kunde vara skadlig i samband med läsning. En debattör menade att det har funnits 
ett motstånd hos bibliotekarierna mot musikverksamheten och härleder det till bristande 
måldokument och politikers bristande intresse. (Nilsson 1997, s.16ff)  
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Nilsson har också kommit fram till att kommunpolitiska skriftliga mål för bibliotekens 
fonogramverksamhet är ovanliga, och i de tre bibliotek hon har undersökt präglas 
urvalsprinciperna av muntligt formulerade premisser. (Nilsson 1997 s. 52, 37) 
 
Magnus Caider, högskolan i Borås, har undersökt hur skillnader i prioritering mellan 
olika dokumenttyper på svenska folkbibliotek kan förklaras i magisteruppsatsen 
Dokumenttypers prioritering på folkbibliotek. (2002) Undersökningen är genomförd 
genom intervjuer med bibliotekschefen eller inköpschefen på fem folkbibliotek. Som 
bakgrund finns en genomgång av den statliga synen på medierepresentation på 
folkbibliotek som den framställs i statliga kulturpolitiska utredningar. Här framhålls 
boken som det viktigaste mediet, trots att det löper som en röd tråd att biblioteket ska 
tillhandahålla andra medier än böcker. Caider poängterar att boken har en självklar plats 
på folkbiblioteket medan övriga medietyper måste diskuteras i ”utredning efter 
utredning”. Han menar att utredarna framhåller vikten av en mångfald av 
dokumenttyper, men att utredningarna brister i konkreta förslag på hur en permanent 
införskaffning kan komma till stånd. (Caider 2002, s.17)  
 
Caider har funnit tre strömningar kring hur synen på medierepresentation på 
folkbibliotek har framträtt i samhällsdebatten; under 1950-70 talet betraktades det som 
radikalt att föra in nya medier på folkbiblioteket. På 1970-talet blev det istället radikalt 
att fokusera på boken, och då framförallt fack- och debattböcker med samhällskritiska 
inslag. Under 1980-talet skedde ett paradigmskifte där bildspråkskulturen övertar 
dominansen över skriftspråkskulturen, vilket leder till ett starkt försvar av boken hos 
många traditionella bokförsvarare, däribland biblioteken. Bibliotekens inställning 
präglas av oro och känslor av hot emot nya medier på bokens bekostnad. (Caider 2002, 
s.19-21) 
 
Resultaten av intervjuundersökningen visar att samtliga informanter prioriterar boken, 
några medvetet, andra omedvetet. Caider knyter här an till gemensamma värdenormer 
hos bibliotekariekåren och Åke Dauns teori kring hur värderingar bildas hos grupper. 
Läsbefrämjande nämns av två respondenter som orsak till att prioritera boken. 
Slutsatser kring bibliotekens marknadsföring är att videofilmen behandlas på ett sätt 
som boken inte skulle göra. En respondent sade att om låntagarna inte ser de filmer som 
står vid ingången så får de skylla sig själva och liknande uttalande om böcker menar 
Caider ligger utanför bibliotekariekårens värdenorm. Generellt bedrevs marknadsföring 
inte i någon stor utsträckning, några av respondenterna ansåg att de marknadsförde 
boken genom bokprat, men i övrigt har de inte ansett att de bedrivit någon 
marknadsföring. De svarande menade samtliga att det inte behövdes skriftliga 
måldokument för en inköpspolicy. Caider anser att en avsaknad av riktlinjer är en orsak 
till att vissa medier särbehandlas. De svarande menar inte heller att kulturpolitiska 
dokument spelar någon roll i det dagliga arbetet. (Caider 2002, s.35ff) Kopplat till 
Bourdieus teori om fält drar Caider slutsatsen att samtliga intervjuade i första hand 
förespråkar skriftspråkskulturen, som också är den dominerande inom biblioteksfältet. 
(Caider 2002 s.37f) 
 

6.3 Forskning om synen på film 
 
Mia Pedersen, högskolan i Borås, har jämfört tre olika debatter om skadliga filmer och 
filmcensur som förekommit i press och riksdag i magisteruppsatsen Den onda filmen: 
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Debatten kring skadliga filmer sett i ett fyrtioårigt perspektiv . Som analysverktyg har 
Stanley Cohens teori om moralisk panik använts. (Pedersen 2001, s.2f) Debatterna har 
gällt Vilgot Sjömans film 491 som kom 1963 (Pedersen 2001, s.26f), 
videovåldsdebatten på 1980-talet som tog fart efter ett program i Studio S 1980 där 
videon presenterades som ett sätt att göra våldsfilmer tillgängliga för barn, samt 
porrdebatten som uppstod efter att Alexa Wolfs dokumentär Shocking truth: myten om 
den lyckliga horan visats i SVT:s Svart eller vitt. (Pedersen 2001, s.1) 
 
Genomgående för samtliga debatter är att skyddandet av barn och ungdom används som 
argument i debatten. Slutsatsen är att endast videovåldsdebatten till fullo fyller 
kriterierna för en moralisk panik. Videovåldsdebatten präglades till skillnad av de båda 
andra av en enighet hos både press och riksdag och politiker emot både videotekniken 
och filmernas innehåll. Debatten var helt fokuserad på vålds- och skräckfilmer och 
”glömde bort” alla andra filmer som fanns vid tidspunkten. Den här debatten ledde till 
krav på en lagändring och 1986 infördes en lag om granskning och censur även av 
video. (Pedersen 2001, s.55ff) 
 

6.4 Sammanfattning 
 
Flera undersökningar kommer fram till att det i bibliotekariekåren finns ett motstånd 
emot mediet videogram och andra nya medier på bibliotek. Bibliotekarier ser i första 
hand boken och läsbefrämjande som sin huvuduppgift. Andersson och Nilsson kom i sin 
magisteruppsats fram till att det råder hegemoni i bibliotekariekåren, Perstrand, Maria 
Nilsson och Caider kom i sina magisteruppsatser fram till liknande slutsatser om 
gemensamma värdenormer i bibliotekariekåren, där film eller fonogram inte betraktas 
som legitim kultur så som litteratur betraktas. Caider kommer också fram till att endast 
boken, i begränsad omfattning, marknadsförs på bibliotek. Även Åkessons utvärdering 
av ett genomfört projekt med UR-filmer vid Södertälje bibliotek, visar på ett motstånd 
bland bibliotekarier mot mediet videogram. I samtliga av dessa undersökningar framgår 
att bibliotekariekåren upplever en rädsla för nya medier och ser dem som ett hot som 
kan ta resurser ifrån boken. Åkessons utvärdering hänför rädslan till bristande 
kunskaper om nya medier. 
 
Nästan samtliga undersökningar som vi redovisar lyfter fram bristen på styrande 
måldokument för det mediepolitiska området, såväl lokalt, kommunalt och nationellt. 
(Perstrand 1996, Lissvik 1982, Jonasson 1996, Andersson & Nilsson 2003, Nilsson 
1997, Caider 2002) Några av undersökningarnas författare ser den bristen som orsak till 
bibliotekens dåliga utbud av videogram och andra medier än böcker. (Caider, Jonasson, 
Lissvik)  
 
Såväl film som musik i form av fonogram på folkbibliotek har av bibliotekarier 
framställts som passiverande medier som t.o.m. kan vara skadliga. (Perstrand, Nilsson) 
En undersökning om kvalitet och funktion visar att bibliotekarier i första hand ser 
filmen som ett underhållningsmedium och inte som en källa till information. Detta 
sammankopplas med mediets passiva karaktär. (Andersson & Nilsson) 
 
I flera undersökningar framgår att bibliotekarier ser såväl film som andra nya medier 
som ett sätt att locka nya låntagare till att läsa böcker. (Jonasson, Perstrand, Nilsson) 
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Flera undersökningar har tittat på debatten i bibliotekspress kring nya medier på 
folkbibliotek, och det framgår att debatten generellt har varit liten, i synnerhet en debatt 
om målsättning med nya medier på folkbibliotek. (Lissvik, Perstrand, Nilsson) 
 
Enligt Pedersens magisteruppsats uppfyllde videovåldsdebatten på 1980-talet kriterierna 
för moralisk panik. Det kan ha ett samband med rädslan hos bibliotekariekåren för att ta 
in film, vilket också Åkesson och Perstrand påpekar. 
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7. Kulturpolitisk bakgrund 
 
För att ge läsaren en bakgrund till vår analys av kulturpolitiska dokument har vi 
kortfattat beskrivit den kulturpolitiska utvecklingen inom filmens område samt 
utvecklingen av mediet film på svenska folkbibliotek.  
 
För att beskriva den kulturpolitiska utvecklingen inom filmens område har vi använt oss 
av: sociologens C. J. Björklunds studie Kampen om filmen: En studie i filmens 
sociologi, kulturjournalisten och författaren Mikael Timms bok Dröm och förbannad 
verklighet: Spelet om svensk film under 40 år utgiven på uppdrag av Svenska 
Filminstitutet inför filmavtalets 40-års jubileum, forskare i biblioteks- och 
informationsvetenskap Claes Lennartssons skrift Svensk filmpolitik på globala villkor 
samt uppgifter i historikavsnitten från följande statliga offentliga utredningar: Ny 
kulturpolitik (SOU 1972:66), Statens ansvar för visning och spridning av värdefull film 
(SOU 1988:37), Filmproduktion och filmkulturell verksamhet i Sverige (SOU 
1991:105), Ny svensk filmpolitik (SOU 1998:142) samt regeringens proposition Ny 
svensk filmpolitik (Prop. 1998/99:131). 
 
För att beskriva utvecklingen av mediet film på bibliotek har vi använt oss av Patrik 
Jonassons och Per Perstrands magisteruppsatser och Hans O Åkessons del av 
utbildningsradions utvärderingsrapport, vilka presenteras närmare i kapitel 6. Vi har 
också använt den statliga offentliga utredningen Folk och skolbibliotek (SOU 1949:28). 
För att ge en dagsaktuell bild av upphovsrättslagen kring folkbibliotekens inköp av film 
har vi använt oss av två muntliga källor: Charlotta Åkerman, som är inköpsansvarig för 
film på Btj samt en informant på ett folkbibliotek i en medelstor svensk stad. Vi har 
också använt oss av uppgifter på Kungliga Bibliotekets hemsida kring upphovsrätten för 
film. 
 

7.1 Filmpolitikens framväxt 
 
Den första filmvisningen i Sverige ägde rum i Malmö 1896. Det tog sedan 13 år innan 
riksdagen ägnade sig åt filmen. Under 40 år framåt präglades sedan riksdagens 
engagemang snarare av en ”antipolitik” – film uppfattades inte som en konstform utan 
snarare som en inkomstkälla för statliga finanser och ett medium som i sin osedlighet 
har skadligt inflytande på folket, vilken måste förebyggas. 
 
1909 lades den första motionen om film fram i riksdagen och den handlade om kontroll 
för att förebygga det skadliga inflytandet av biografföreställningar, särskilt på ungdom. 
(Björklund 1945, s.292f) Det ledde till att Sverige, först i världen, skapade en statlig 
myndighet för filmcensur år 1911. (Timm 2003, s.15) 1919 beslutade riksdagen att 
kommuner ägde rättigheten att ta ut en nöjesskatt på biograffilm. Motiven var att 
statsfinanserna var hårt tärda och att fattigdomen var utbredd i Sverige, varför en skatt 
borde läggas på något som var en frivillig, nöjesknuten kostnad och inte på något som 
drabbade varje hushåll. (Björklund 1945, s.295ff) Under de kommande åren väcktes 
flera förslag om att förstatliga eller kommunalisera biografväsendet för att motverka 
dess negativa verkningar på ungdomen och istället använda biografen i 
folkbildningssyfte. Inget av förslagen går igenom i riksdagen. Flera förslag om skärpt 
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censur väcks under 1930-talet, men inte heller dessa går igenom i riksdagen. 1937 läggs 
en motion om att befria ”verkligt god folkuppfostrande film från nöjesskatt” samt att 
understödja samma film med stadsstöd (Björklund 1945, s.319). Följden blev att 
riksdagen 1940 beslutade om att halva nöjesskatten skulle gå till staten och att en del av 
intäkterna skulle gå till stöd för visningsorganisationer som arbetade i folkuppfostrande 
syfte, t.ex. Nordiska museet, centralstyrelsen för Sveriges allmänna 
folkskollärarförening och  Föreläsningsförbundets riksorganisation (Björklund 1945, 
s.284f, 326f). Regeringen tillsatte också en utredning som 1942 lade fram ett förslag om 
stöd åt svensk filmproduktion. (Björklund 1945, s.331) Förslaget ledde dock inte till 
några åtgärder. 
 
1950 års filmpolitiska utredning lade åter fram förslag om stöd åt svenska 
filmproducenter i form av återbetalning av nöjesskatten. Majoriteten ville ha ett 
kvalitetsneutralt stöd och förslaget gick igenom 1951. Statens syfte var att stödja och 
säkerställa en svensk filmproduktion.  
 
1956 såldes 80 miljoner biobiljetter i Sverige, vilket fortfarande är ett rekordår. I slutet 
av 1950-talet kom TV:n, vilket ledde till en kris i filmbranschen som nu själv fokuserar 
på kvalitet i försöket att hävda sig i debatten. (Timm 2003, s.20f) Krisen ledde till 1963 
års filmavtal, där stödet för produktion av svensk film säkras för 20 år framåt. Avtalet 
slöts mellan staten och film- och biografbranschen och hanterades av den nyskapade 
Stiftelsen Svenska Filminstitutet (SFI). (SOU 1991:105, s.15) Liksom den tidigare 
nöjesskatten var det nya filmavtalet ett kvalitetsneutralt produktionsstöd till svenska 
filmproducenter. Samtidigt som filmavtalet började gälla infördes ett särskilt statligt 
stöd motsvarande 35 procent av SFI:s budget till filmprojekt som bedömdes ha särskilt 
kvalité. (Lennartsson 2003, s.216) 
 
Förslagen att förstatliga filmstödet helt fortsätter under återstående decennier och vid 
varje nytt filmavtal kommer förslag på SFI:s förstatligande. (Timm 2003, s.18) 
 
Slutbetänkandet Samhället och filmen som skrevs av Filmutredningen 1968, och 
slutbetänkandet Ny kulturpolitik som skrevs av 1969 års Kulturråd, formade 1970-talets 
filmpolitik som hamnade utanför Kulturrådets ansvarsområde (SOU 1988:37, s.17), 
dock i strid mot Kulturrådets förslag. (SOU 1972:66, s.408) Motiveringen till beslutet 
att inte lägga filmen under Kulturrådets ansvar var dels att Filminstitutet hade ett flertal 
ansvarsuppgifter och att det var enklare att inte blanda in Kulturrådet, dels att filmen var 
av massmedial karaktär och hade mer med TV-verksamhet att göra. (SOU 1988:37, 
s.18)  
 
1982 tecknades ett nytt film- och videoavtal, där förutom staten och film- och 
biografbranschen även företrädare för videobranschen var med. För videobranschen 
innebar avtalet en avgift på hyr- och köpkassetter och en reducering av kassettskatten av 
samma belopp. (Prop. 1998/99:131, s.5) Både avtalet och propositionen 1981/82:111 
betonar Filminstitutets nya uppgift i att främja spridning och visning av kvalitetsfilm 
och minst 5 procent av Filminstitutets medel skulle användas till detta ändamål. Enligt 
avtalet skulle det finnas en särskild visningsnämnd och en nämnd för barn- och 
ungdomsfilm12 som arbetade med uppgifterna spridning och visning av värdefull film. 
(SOU 1988:37, s.22)  

                                                 
12 Föregicks av Barnfilmskomitten 1947, sedan Barnfilmsrådet 1975. 
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Följande är ett utdrag ut visningsnämndens riktlinjer från avtalet:  
 

Visningsnämnden skall vid fördelning av medlen främja verksamhet som 
syftar till att öka möjligheterna att se värdefull film och att öka intresset för 
sådan film. Medlen får användas för import, spridning, marknadsföring eller 
andra åtgärder som syftar till att väcka intresse för kvalitetsfilm. 
(SOU 1988:37, s. 91f) 

 
1993 års avtal omfattade även Sveriges Television AB och Nordiska Television AB 
(nuvarande TV 4). Nytt var att avtalet delades upp i två delar. Produktionsstödet 
omfattades av avtalet, medan stödet för filmkulturell verksamhet hamnade utanför 
avtalet och finansierades av staten. (Prop. 1998/99:131, s.5) 
 
Videobranschen sade upp avtalet fr.o.m. 1 januari 1999 eftersom de ville ha 
konkurrensneutralitet gentemot biografer och de nya TV-kanalerna, vilket 
videobranschen inte ansågs uppfyllt av 1993 års avtal. Det ledde till en kris som i sin tur 
ledde fram till en ny filmpolitisk utredning. I utredningen betonades videons 
demokratiska distributionsform och dess förmåga att nå ut till riktigt breda folklager och 
grupper som t.ex. handikappade. För att återgå i avtalet ville videobranschen ha 
konkurrensneutralitet gentemot biograf- och TV-branscherna, vilket i stort sett 
uppfylldes av utredningen (SOU 1998:142 s.137 ) vilket medför att Sveriges 
Filmuthyrareförening u.p.a. är med i 2000 års filmavtal.  
 
2000 års filmavtal samlade åter produktionsstöd och stöd för filmkulturell verksamhet i 
samma avtal. Även stöd för distribution och visning av film i hela landet ingår i avtalet. 
I avtalet nämns dock inte film på bibliotek när stödet för distribution och visning 
specificeras. (Prop. 1998/99, bilaga 3) 
 
Speciellt för den svenska filmpolitiken är att det inte finns några restriktioner för import 
av utländsk film, till skillnad från i många andra filmproducerande länder i Europa. 
Förslag lades fram 1998 i Filmutredningens betänkande Ny svensk filmpolitik på en 
särskilt direktsubventionering av filmer producerade i Sverige eller EU. Förslaget fick 
inte genomslag för att flera remissinstanser menade att det skulle innebära ett brott mot 
principen om konkurrensneutralitet. Lennartsson kopplar samman det med den 
ägarstruktur som finns i svensk filmindustri: 77 procent av bruttointäkterna för 
distribution av biograffilm i Sverige gick till fem mediebolag med amerikanska 
intressen, 57 procent av premiärfilmerna på biograf var producerade i USA, medan bara 
11 procent hade producerats i Sverige. Lennartsson framhåller att den nationella 
filmpolitiken hela tiden har haft en näringspolitisk aspekt som inte har framträtt i de 
offentliga utredningsmaterialen förrän 1998. Han menar att den konkurrenssituation 
som råder mellan svenska och utländska ekonomiska filmintressen genomgående är 
mycket otydlig i filmpolitiska utredningar under perioden 1959-1991. (Lennartsson 
2003, s.217ff) 
 
Generellt har svensk filmpolitik fokuserat på mediet biograf och offentliga visningar i 
biografsalonger, även om videofilmen berörs i en liten omfattning i den svenska 
filmpolitiken. (Lennartsson 2003, s.221)  
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Timm menar att det genom åren har varit en enhetlig hållning bland de politiker som 
förespråkat filmstöd kring varför filmen behöver ett samhälleligt stöd och det är 
funktionellt, dvs. människor blir bättre om de ser moraliskt god film. (Timm 2003, s.17) 
 

7.2 Film på folkbibliotek  
 
I kulturpolitiska dokument ansåg utredarna redan 1949 att biblioteken skulle 
tillhandahålla film. 1946 års folkbibliotekssakkunniga skrev att ”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, s.43) 
 
Vi har inte hittat något skrivet om huruvida det förekom filmvisningar på svenska 
folkbibliotek under perioden 1950 - 1970 och i så fall hur frekvent det var. Det vi har 
hittat berör tiden när videokassettspelaren börjar få en viss spridning under 1970-talet 
och framåt. 
 
1969 genomförde Sveriges allmänna biblioteksförenings specialgrupp för AV-media 
(VIDMO-gruppen) tillsammans med Svenska Kommunförbundet en undersökning om 
AV-media på folkbibliotek. Då visade det sig att endast ett bibliotek hade en 
videobandspelare. En upprepning av undersökningen 1973 visade att 4 bibliotek då 
hade videobandspelare. (Jonasson 1996, s.9f)  
 
I början av 1970-talet startades den första försöksverksamheten med visning av 
videogram på bibliotek. Målgruppen var förskolebarn och projektet drevs på tre 
bibliotek av kommittén för Television och radio i Utbildningen (TRU) (nuvarande 
Utbildningsradion). I samband med utvärdering av försöket lade VIDMO-gruppen fram 
ett antal förslag till utbildningsministern kring videons användningsområden på 
biblioteket. Förslagen innebar i korthet att invandrarnas informationsbehov kunde 
tillgodoses bättre, vuxenutbildningen förbättras, förskolebarn kunde få information och 
glesbygd respektive storstad kunde bättre ta del av varandras kulturutbud. Men någon 
mer omfattande försöksverksamhet blev inte genomförd p.g.a. att upphovsrättslagen 
orsakade problem. (Jonasson 1996, s.10f) Upphovsrättslagen skiljde sig när det gällde 
olika medier. Litterära och musikaliska verk som hade givits ut fick spridas och visas 
offentligt, men det gällde inte filmverk. (Jonasson 1996, s.17) Det kom att dröja lång tid 
innan ett avtal upprättades som möjliggjorde för biblioteken att köpa in film på bred 
front. I början av 1980-talet upplöstes VIDMO-gruppen. (Jonasson 1996, s.10f) 
 
1977 tillsatte regeringen Videogramutredningen med uppgiften att utreda frågan om 
samhällets insatser på videogramområdet. 1980 lade utredningen fram ett förslag om en 
två-årig försöksverksamhet med video på bibliotek. Utredarna menade att det fanns 
behov av distributionskanaler vid sidan om de kommersiella och att folkbiblioteken 
lämpade sig för detta. De menade också att ett sådant åtagande skulle stärka 
folkbiblioteken i framtiden. Utredningen föreslog att försöket skulle äga rum på tre orter 
och att videogrammen skulle distribueras på tre sätt: genom visning på bibliotek, genom 
hemlån och genom utsändning över kabel från biblioteken. (Perstrand 1996, s.9f, SOU 
1981:55, s.37f) Försöken kunde dock inte genomföras p.g.a. upphovsrättslagen. 
(Jonasson 1996, s.13) 
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Då genomförde istället Utbildningsradion på eget initiativ ett försök med UR:s radio- 
och TV-program i Södertälje kommun (se kapitel 6.1). 1985 utvidgades försöket och sju 
kommuner deltog. Nu friköpte UR även vissa andra program som ingick i försöket, men 
det visade sig bli alltför kostsamt. Försöket var framgångsikt på så sätt att 1987 hade 
120 kommuner tecknat avtal med UR gällande UR:s egna program. (Jonasson 1996, 
s.16) 
 
Samtidigt finansierade Svenska Filminstitutet ett försök där 48 bibliotek deltog och 
anordnade videovisningar, men försöket ledde inte till någon framgång. (Jonasson 1996, 
s.16) 
 
På förfrågan av Sölvesborgs kulturnämnd började Svenska kommunförbundet 1989 att 
förhandla om spelfilm på bibliotek med representanter från Svenska Videodistributörers 
förening (SVF). Det ledde fram till ett avtal som innebar en lösning av de juridiska 
problem som tidigare funnits och starten för ett bredare utbud av videogram för utlåning 
på svenska folkbibliotek. Till en början var det särskilda paket som Bibliotekstjänst 
(Btj) distribuerade till biblioteken och dessa fick endast lånas ut avgiftsfritt. 1990 
tecknades ett nytt avtal där biblioteken själva fick bestämma en eventuell kostnad för 
uthyrning. (Jonasson 1996, s.16ff) Jonasson skriver att den troligaste orsaken till att 
avtalet gick igenom 1989 var att hemvideomarknaden började gå dåligt vid den 
tidpunkten. (Jonasson 1996, s.63) Jonasson gör en jämförelse med verksamheten i 
Danmark och Norge och finner att just upphovsrättslagen är den största skillnaden. I 
Norge kan biblioteken köpa film var som helst och sedan låna ut dem på bib lioteken, 
precis som biblioteken kan med böcker i Sverige. I Sverige krävs rättsinnehavarens 
tillstånd för detsamma. I Danmark är lagen otydligt formulerad men ligger närmare den 
svenska, hårdare tolkningen än den norska. (Jonasson 1996, s.22) 
 
Sedan avtalet 1989 föreligger det inte längre några juridiska hinder och folkbiblioteken 
kan köpa in alla filmer med hyrvideorättigheter i Sverige. (Åkerman, Btj) 
Folkbiblioteken kan själva köpa in film antingen från någon av de distributörer som 
finns där hyrvideorätten är inkluderad, eller var som helst om bibliotken själva reglerar 
hyrvideorätten med en intresseorganisation. (KB 2004) En av de stora distributörerna 
till bibliotek i Sverige är Btj och de kan idag, efter bibliotekens önskemål, leverera alla 
filmer med hyrvideorätt i Sverige. Det är ingen skillnad på utbudet som erbjuds 
bibliotek och det utbud som komersiella videobutiker erbjuds. (Åkerman, Btj)  
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8. Redovisning och analys av den kvantitativa 
förekomsten av film på svenska folkbibliotek. 
 
I det här kapitlet har vi undersökt filmens ställning på svenska folkbibliotek genom att 
se på i vilken utsträckning folkbiblioteken har film jämfört med det dominerande mediet 
boken. Vi har också undersökt en del möjliga förklaringar som skulle kunna motivera 
filmens svaga ställning på svenska folkbibliotek. 
 
Som vi tidigare redovisade i kapitel 2.3 Avgränsning, har vi valt att inte göra några 
kvalitativa bedömningar av mediebeståndet rörande film.  
 

8.1 Filmens ställning 
 
För att ta reda på filmens ställning på folkbibliotek har vi jämfört det totala antalet 
videogram som folkbiblioteken har med det totala beståndet av böcker. Vi lägger sedan 
samman dessa båda medietyper och räknar ut hur stor andel av det totala som utgörs av 
videogram.  
 
Tabell 8.1 Mediebestånd i kommunala folkbibliotek i hela Sverige, efter typ av 
medium och år 
 

År 2000 2000 2001 2001 2002 2002 
  

Medie- 
bestånd 

 
Nyförvärv 

 
Medie- 

bestånd 

 
Nyförvärv 

 
Medie- 

bestånd 

 
Nyförvärv 

Vuxenböcker 29 209 177 1 303 812 28 864 363 1 245 191 28 693 762 1 249 313 
Barnböcker 13 300 140 774 384 13431265 760 681 13 376 163 802 906 
Referenslitteratur  1 502 974 67 691 1 521 986 64 114 1 667 340 77 893 
 
Böcker totalt 

 
44 012 291 

 
2 145 887 

 
43 817 614 

 
2 069 986 

 
43 737 265 

 
2130112 

 
Videogram (för 
utlåning/uthyrning) 

   
 

167 589 

 
 

25 129 

 
 

189 745 

 
 

28 140 

 
 

209 654 

 
 

31 242 
 
Andel videogram i 
procent av totalt antal 
böcker och videogram i 
beståndet. 

 
 
 

0,38% 

 
 
 

1,6% 

 
 
 

0,43% 

 
 
 

1,34% 

 
 
 

0,48% 

 
 
 

1,45% 

Källa grundmaterialet för tabellen: SCB 2004 

 
 
Om man jämför utbudet av böcker (vuxenlitteratur, barnlitteratur och referenslitteratur) 
med utbudet av film så bestod endast 0,48 procent av det sammantagna utbudet av dessa 
båda medier av film år 2002. Tittar man på nyförvärv av böcker och film under samma 
år bestod 1,45 procent av film. Det var ingen överraskning för oss att böcker skulle 
dominera mediebeståndet på folkbiblioteken, men vi trodde inte att differenserna skulle 
vara av denna storleksordning. Vi har funnit att det är möjligt, om viljan finns, att ha 
mer film på folkbibliotek. Norrköpings kommun visar helt andra siffror jämfört med 
snittet i Sverige. År 2001 bestod Norrköpings kommun biblioteks inköp av böcker och 
videogram till 8,7 procent av videogram och år 2002 till nästan 6 procent. Det totala 
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mediebeståndet bestod år 2002 av 2,7 procent videogram (se tabellbilaga tabell A). 
Samtliga siffror är högt över snittet, även om de inte står i proportion till utgivningen i 
Sverige, vilket vi ska se nedan. 
 

8.2 Möjliga förklaringar till filmens ställning 
 
Vi har undersökt olika statistiska data och andra faktorer som skulle kunna förklara eller 
motivera filmens svaga ställning.   
 
I Sverige år 2000 hade ungefär lika många spelfilmer premiär på köp- och 
hyrfilmsmarknaden som antalet titlar nyutgiven skönlitteratur. Även om det finns vissa 
svårigheter med statistiken och dess jämförbarhet13 så kan man inte med hjälp av 
utgivningsstatistiken försvara det, i jämförelse med boken, lilla utbud av film man har 
och köper in till folkbiblioteken (se tabellbilaga tabell B och tabell C). 
 
Om folkbibliotekets mål för verksamheten var att de skulle ha proportionerligt lika av 
det som publicerades av både film och böcker14 skulle andelen av nyförvärvet som 
består av film se ut ungefär som nedan: 
 
 

Tabell 8.2. Jämförelse över statistiken från MedieSverige för 
åren 1999 - 2000 mellan nypublicerade boktitlar och 
videofilmspremiärer  
 
Titlar original publicerade eller 
premiärer på video. 

1999 2000 

 
 
Böcker 

 
 

2 689 

 
 

2 678 
 
Video 

 
995 

 
978 

 
Andel videopremiärer i procent av 
totalt antal bok- och 
videopremiärer  

 
 

27 % 

 
 

26,75 % 

 

Källa grundmaterialet för tabellen: MedieSverige 2001/2002 s.153, 299 
 

 
Folkbiblioteket skulle i så fall köpa in en film för var tredje bok (27 procent) istället för 
en film på var 66:e bok (1,5 procent) som man köper in idag. Om man gör jämförelsen 
med de filmer som är granskade av statens biografbyrå, istället för statistiken från 
NORDICOM: MedieSverige, framträder lite andra siffror. Den andel film man skulle ha 
i nyförvärvet sjunker då till ca 15 procent. Fortfarande innebär det dock att 
folkbiblioteken skulle köpa in betydligt mer film än vad man gör idag. (Se bilaga tabell 
D och tabell E) 
 
                                                 
13 Det finns bara statistik på spelfilm vad det gäller premiärer på köp och hyrfilmsmarknaden. 
Dokumentärer t ex räknas inte in. I SCB:s statistik om folkbiblioteken slås alla former av film ihop till en 
post kallad videogram, det går inte att få fram bestånd och utlåningsstatistik från olika typer av film som 
t.ex. dokumentärer, spelfilm etc.   
14 Här inberäknat samtliga av kategorierna skönlitteratur, barn/ungdomsböcker samt facklitteratur. Se 
tabellbilagan. 
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Inte heller utlåningsstatistik ger något stöd för filmens svaga ställning. Utlåningsstatistik 
för de båda medierna videogram och bok under åren 2000-2002 visar att utlåningen för 
böcker sjunker medan den för videogram stiger. Tittar man på hur många gånger varje 
enskild bok eller videogram lånas ut per år, ser vi att varje videogram lånas ut drygt 10 
gånger per år medan varje bok lånas ut ca 1,5 gång per år. (Se bilaga tabell F och G) Vi 
finner alltså inget stöd i utlåningsstatistiken för filmens svaga ställning på svenska 
folkbibliotek.  
 
Vi kan fastslå att inte heller medieanvändningen kan motivera den svaga ställning som 
film har på svenska folkbibliotek. Medieanvändningen och den tid svenska folket 
använder för att läsa böcker respektive se på film varje dag visar att under perioden 
1986 - 2000 sjunker såväl den tid svenska folket ser på video och den tid de läser 
böcker. Dock använder svenska folket genomgående mer tid till att se på video jämfört 
med att läsa böcker. (se bilaga tabell H) När det gäller frekvensen av 
bokläsning/videotittande under perioden 1980 - 2000 stiger andelen av svenska folket 
som ser video varje dag från 1 procent till 15 procent under perioden. Antalet som läser 
en bok varje dag ökar också från 29 procent till 39 procent under samma period. Vi kan 
därmed anta att en ökad videoanvändning inte innebär ett minskat antal personer som 
läser böcker. (se bilaga tabell I) Svenska folkets medieanvändning, kan ses som en källa 
som anger ett mått på svenska folkets behov och intressen. Vi finner alltså heller inget 
stöd i svenska folkets medieanvändning för filmens svaga ställning på svenska 
folkbibliotek. 
 
Inte heller priset på videogram  kan motivera filmens svaga ställning. Priserna hos Btj är 
mellan 495 och 595 kr / film med hyrvideorätt. (Åkerman, Btj) Vi har frågat om 
snittpriserna på ett folkbibliotek i en mellanstor svensk stad. Det tillfrågade biblioteket 
tittade på inköpsstatistik för år 2003 och fick fram att snittpriset som biblioteket hade 
betalat för en bok var 260 kr och för en film med hyrvideorätt var 520 kr. (Inf. 1) Det är 
alltså i snitt dubbelt så dyrt att köpa in film som att köpa in böcker. Men i gengälld är 
filmverksamheten på många bibliotek självfinansierad och belagda med en 
uthyrningsavgift. Jonassons undersökning (1996) visade att 60 procent av biblioteken 
tog ut en avgift på filmverksamheten och av dessa var orsaken i 75 procent av fallen att 
biblioteken ville att filmverksamheten skulle vara självfinansierad. (Jonasson 1996, 
s.32) Det högre priset är alltså inte ett hinder för svenska folkbibliotek att tillhandahålla 
film, eftersom verksamheten, till skillnad från bokutlåningsverksamheten, ofta är 
självfinansierad. 
 
Av följande drar vi slutsatsen att filmen är klar underrepresenterad jämfört med boken 
på svenska folkbibliotek. Medieutbudet och nyförvärvet av de bägge medierna skulle 
kunna se helt annorlunda ut. 
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9. Analys av kulturpolitiska dokument 
 
Vi redovisar här vår undersökning; en genomgång och diskursanalys av kulturpolitiska 
dokument inom folkbibliotekets, filmens och bokens områden. Vi har gjort en 
genomgång kring vilken syn olika statliga utredningar har haft på folkbibliotekets 
uppgift med speciell fokusering på medierna bok och film. De statliga offentliga 
utredningarna vi har valt att titta på delar vi in i tre olika kategorier, de som behandlar: 
film, folkbibliotek respektive böcker. I kategorierna har vi valt att fokusera på statens 
syn på folkbibliotekens verksamhet med inriktning på synen kring medierna film och 
bok. 
 
I vår analys använder vi oss av en problembildsanalys (se ovan kapitel 4.1.) som vi 
redovisar i samband med varje utredning. I de fall där vi inte redovisar någon 
problembildsanalys har vi inte funnit något framträdande problem, utan utredningen är 
mer deskriptiv i beskrivningssättet.  
 

9.1 Folkbibliotek 
 
Vi börjar med betänkandet Folk- och skolbibliotek: Betänkande och förslag angivet av 
folkbibliotekssakkunniga som framlades av 1946 års folkbibliotekssakkunniga (SOU 
1949:28), eftersom det har varit vägledande i flera decennier. Enligt vår analysmodell 
(se tidigare kapitel 3.2 Diskursanalyser) är det relativt klart att detta betänkande 
uppfyller de kriterier som berättigar att det betraktas som ett monument, eftersom den 
omnämns som en föregångare i en rad15 offentliga utredningar. Många offentliga 
utredningar betraktar SOU 1949:28 som ett betydande dokument som de är tvingade att 
förhålla sig till. Vi har valt ut ett av många möjliga citat för att illustrera detta: 
 

En idémässig grundval lades av 1946 års folkbibliotekssakkunniga. De mål 
som då formulerades om folkbibliotekets ansvar för kvalitet och för ett 
breddat utnyttjande har varit styrande under senare decenniers 
expansionsperiod. (SOU 1984:23, s.11) 

 

9.1.1 Folk- och skolbibliotek, SOU 1949:28 
 
Regeringen tillsatte 1946 års Folkbibliotekssakkunniga med uppgiften att utreda och 
komma med förslag rörande grunderna för statsunderstöd till folkbib lioteks- 
verksamheten. Utredningen bestod av en bibliotekskonsulent, en överlärare samt som 
ordförande stadsbibliotekarie/riksdagsledamot Gustaf Valdemar Nilsson. Ett antal 
sakkunniga, de flesta bibliotekarier, knöts till utredningen. 1949 lämnade utredningen 
slutbetänkandet Folk- och skolbibliotek: Betänkande och förslag angivet av 
folkbibliotekssakkunniga. (SOU 1949:28, s.3f)  
 
Synen på folkbibliotekets uppgifter präglas i utredningen av spridandet av kunskap till 
medborgarna. Utredarna ställer upp två möjliga synsätt på folkbibliotekets verksamhet: 
                                                 
15  Utredningen SOU 1949:28 uppfattas som grundläggande i följande offentliga utredningar: SOU 
1972:61, s.14, SOU 1972:66, s.281, SOU 1974:5, s.222 och SOU 1984:23, s.11) 
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Ett utifrån användarnas perspektiv och ett annat utifrån statens och samhällets 
perspektiv. Ur användarnas perspektiv framträder följande synsätt: 
 

 /…/ folkbiblioteksväsendet har till uppgift att göra det möjligt för en 
låntagare att utan dröjsmål och utan alltför betungande formaliteter som lån 
erhålla den litteratur, han kan behöva för sin enskilda utbildning, sitt arbete 
och sin förströelse. (SOU 1949:28, s.41-42) 
 

Ur statens perspektiv framträder följande synsätt: 
 
/…/ folkbiblioteksväsendets uppgift är att medverka till skapandet av 
kunniga och dugliga medborgare. Det är en angelägenhet för demokratien, 
att den enskilde medborgaren fritt kan bilda sig en mening angående de olika 
förhållanden, som han möter. Det är en angelägenhet för de statsmakter, som 
uppdragit riktlinjer för skolans fostrande arbete, att medborgaren även efter 
skoltidens slut kan på egen hand fullfölja sitt kunskapsinhämtande och sin 
yrkesutbildning med hjälp av bibliotekets böcker. Det är en angelägenhet för 
samma statsmakter, att den vetenskapliga forskningens resultat skall nå fram 
till var och en, som har möjlighet att nyttiggöra dem i ena eller andra 
avseendet. (SOU 1949:28, s.42) 

 
Utredarna anser att folkbibliotekets bokbestånd ska vara allsidigt och så långt som är 
möjligt tillgodose de intressen som finns på den aktuella orten. De menar att det ska 
förekomma en ”lämplig fördelning mellan facklitteratur och skönlitteratur”. (SOU 
1949:28, s.158) Utredarna menar att folkbiblioteken med hjälp av sitt bokbestånd 
särskilt bör främja folkutbildningen som bedrivs i kommunerna. (SOU 1949:28, s.158) 
Facklitteraturen ansågs alltså vara av lika stor vikt som skönlitteraturen, kanske till och 
med viktigare. Även om det nämns att också litteratur för förströelse ska tillhandahållas, 
så är det ur ett av utredarna förmodat användarperspektiv.  
 
Utredarna redovisar också sin syn på vad de vill ha ut av folkbiblioteksverksamheten 
eller i vart fall den syn som staten i officiella sammanhang av olika skäl vill sprida. 
Kärnan i betänkandet är att kunniga medborgare och fri tillgång till information är 
viktigt för åsiktsbildning och i förlängningen för demokratin i stort.  
 
I språket som beskriver verksamheten förekommer följande ordval och terminologi: 
kunskapsinhämtning, yrkesutbildning, folkbildning samt vikten av att kunna ta del av 
vetenskaplig forskning. Det står klart att utredarna uppfattade folkbiblioteks- 
verksamheten som ett organ som ska verka för såväl yrkesutbildning, folkbildning samt 
kunskapsinhämtning genom att ta del av vetenskaplig forskning i allmänhet.  
 
Synen på de olika mediernas ställning som framträder i betänkandet är enligt vår 
uppfattning jämställd. Utredarna särskiljer inte medierna åt och beskriver inte något 
medium som mer förträffligt än något annat, utan koncentrerar sig snarare på innehållet 
i olika medier. 
 

Folkbiblioteket skall fylla sin uppgift genom att till medborgarnas 
förfogande kostnadsfritt ställa böcker och annat material för förmedling av 
tankar och idéer: tidsskrifter, tidningar, kartor, bilder, film, 
grammofonskivor. (SOU 1949:28, s.43)  
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Utredarna menar att de olika medierna ska tillhandahållas av folkbiblioteket så att de 
motsvarar användarnas behov, ”självfallet inom de gränser, som hänsynen till 
elementära kons tnärliga krav uppdrager”. (SOU 1949:28, s.43) Utredarna menar vidare 
att folkbiblioteket ”ska samarbeta med alla andra organisationer, som har kulturell 
verksamhet på sitt program” (SOU 1949:28, s.43), och stå i centrum för 
bildningsarbetet. (SOU 1949:28, s.43)  
Värt att observera är att utredarna redan 1949 ansåg att biblioteken borde tillhandahålla 
film. Det finns inslag av att utredarna betraktade bibliotekets uppdrag mer som att vara 
ett kulturellt eller snarare kunskapscentrum där olika medier ska ställas till förfogande 
för medborgarnas utveckling. Utredarna uppfattade inte biblioteket enbart som ett 
bokförvaringsrum.  
 
Utredarna betraktade också boken som ett medium som i vissa fall kan ha farliga och 
skadliga inverkningar på unga och omogna personer. 
 

Bibliotekets styrelse skall tillse, att litteratur som är av beskaffenhet att 
kunna inverka skadligt, om den sättes i händerna på unga och omogna läsare, 
icke genom utlåning eller på annat sätt hålles tillgänglig för personer, som ej 
kunna anses besitta erforderlig mognad. (SOU 1949:28, s.159) 

 
Andra mediers eventuella skadeverkningar nämns inte. Det kan vara så att den gamla 
diskursen om romanens fördärv har dröjt sig kvar hos utredarna (se ovan kapitel 5 
Mediehistorisk bakgrund). Det här är sista gången de eventuella skadeverkningar av 
bokläsning nämns i den statlig offentlighetsutredningshistorien; ämnet berörs aldrig mer 
i efterföljande utredningar.  
 
Den bild som avtecknar sig är att utredarna uppfattar folkbiblioteket som en instans i 
samhället som verkar för utbildning, folkbildning och yrkesutbildning först och främst, 
men även som en verksamhet som ska befrämja kultur med hjälp av en rad olika 
samarbeten och medier. Det går även att finna fragment av uppfattningen att 
folkbibliotek har ett informationsuppdrag. Betänkandet präglas av svaga formuleringar, 
ett exempel är att när utredarna ska beskriva målet med folkbiblioteksverksamheten 
väljer de att presentera två olika möjliga perspektiv att betrakta det hela på. Synen på 
vilka medier som biblioteket bör tillhandahålla avspeglar inte direkt den syn på 
målsättningen (utbildande/folkbildande) som utredarna redovisar, utan alla medier är 
jämställda. Fokus ligger snarare på innehållet i medierna och ett vagt formulerat krav på 
kvalitet. Den nekande utestängande formuleringen som finns i utredningen är att man 
inte ska tillhandahålla skadlig litteratur. Utöver det finns inga utestängande 
formuleringar. Det finns inte några utskrivna prioriteringsordningar vare sig vad det 
gäller målen för verksamheten eller de olika medierna. Texterna präglas inte heller av 
ett auktoritativt eller tvingande språkbruk, därför tolkar vi det som att den här 
utredningen faller inom vad vi i kapitel 4.1 definierar som idealiseringsfasen, dvs. det 
stadium som tidsmässigt föregår ett diskursivt stadium och handlar om formulerandet av 
möjliga ideal, präglat av försiktigare och icke auktoritativa/tvingande språkbruk.  
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9.1.2 Försök med bibliotek, SOU 1972:61 
 
Regeringen tillsatte 1968 års litteraturutredning med uppgiften att föreslå konsumtions-, 
distributions- och produktionsfrämjande åtgärder inom litteraturens område. 
Bibliotekens roll skulle framhävas i samtliga dessa tre led. Utredningen bestod av fem 
sakkunniga varav två riksdagsledamöter, två författare samt som ordförande 
riksdagsledamot och redaktör Kaj Björk. Litteraturutredningen skulle också genomföra 
en studie av läs- och bokvanor i landet med särskild hänsyn till 
distributionsförutsättningarna 16 och studien skulle följas av några experimentella 
biblioteksundersökningar som utnyttjar utredningens resultat. Experimenten 
genomfördes under ledning av dåvarande chefen för skolöverstyrelsens 
bibliotekssektion Bengt Hjelmqvist och redovisas i SOU 1972:61 Försök med bibliotek: 
Litteraturutredningens biblioteksstudier. (SOU 1972:61, s.3-5) 
 
Utredarna konstaterar att folkbiblioteket är en förvaringsplats av böcker, men att i 
realiteten så bedrivs folkbiblioteksverksamheten inte som ett ”förrådsutrymme”. (SOU 
1972:61, s.14) Utredarna identifierar istället tre drag som de menar är särkilt 
utmärkande för folkbiblioteksverksamheten: ”en omfattande informationsverksamhet, 
en aktiv marknadsföring och ett kraftigt engagemang på det allmänkulturella området.” 
(SOU 1972:61, s.14) Utredarna anser att det fram till nu har rått en fokusering på böcker 
och utlåning av böcker, det menar de beror på att utlåningsverksamheten ”är den enda 
verksamhetsgren som utan större svårigheter låter mäta sig statistiskt, och den har därför 
ofta kommit att dominera bilden av biblioteket.” (SOU 1972:61, s.16) Men utredarna 
betonar att den bilden av folkbiblioteket inte är korrekt, utan att 
informationsverksamheten och den allmänkulturella verksamheten växer stadigt i 
omfattning och att de ”båda verksamhetsgrenarna tar i stigande omfattning personalens 
tid i anspråk.” (SOU 1972:61, s.16)  
 
Utredarna uppfattar att folkbiblioteken i allt större omfattning har ”även andra media än 
böcker.”(SOU 1972:61, s.70) Utredarna anser att dessa nya medier som har tillkommit 
”har det gemensamt med böckerna att de förmedlar tankar och idéer eller ger andra 
former av kulturellt utbyte”. (SOU 1972:61, s.62) Utredarna poängterar att de nya 
medierna: kartor, bilder, film, grammofonskivor etc., har ”i princip jämställts med 
böckerna. Det är alltså inte den yttre formen som är avgörande för bibliotekets utbud”. 
(SOU 1972:61, s.14)  
 
Utredarnas synsätt på folkbibliotekets verksamhet har förskjutits från utbildande till 
kulturbefrämjande. Synen på de olika mediernas ställning är dock oförändrad jämfört 
med 1949. Utredningen präglas inte av några starka prioritetsordningar eller 
auktoritativa utsagor, utan vi betraktar den som idealiserande.   
 
De ordval och den terminologi som utredarna använder för att beskriva folkbibliotekets 
verksamhetsmål är: informationsverksamheten, marknadsföring, allmänkulturella 
området.  
 
Utredningens syn på de olika medierna präglas av en syn på biblioteket som en 
allmänkulturell instans. 

                                                 
16 Studien genomfördes av sociologen docent Harald Swedner (SOU 1974:5, s.3) 
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Vid en problembildsanalys framträder följande mönster: 
 
Problem: Utlåningsverksamhet av böcker dominerar bilden av 
folkbiblioteksverksamheten.  
 
Orsak: Det är den enda av folkbibliotekets verksamheter som låter sig mätas statistiskt. 
 
Lösning: Utredarna har ingen explicit lösning på problemet, men implicit ger utredarnas 
starka språkbruk i betänkandet, där de gång på gång understryker att biblioteket inte är 
en bokförvaringsplats och inte heller ett centrum för boken, utan för kultur i alla dess 
former, indikationer om att framtvinga en ändring i den riktning de förespråkar. 
 

9.1.3 Ny kulturpolitik: Nuläge och förslag, SOU 1972:66 
 
Kulturrådet tillsattes 1969 efter regeringens beslut. Ledamöterna i Kulturrådet bestod av 
13 personer, några med olika kulturella anknytningar, t.ex. författare, konstnärer, en 
arkitekt, en producent samt en bildningskonsulent, en rektor, en byrådirektör, en 
professor m.fl. Det fanns ingen representant varken från bibliotekets eller filmens 
område. Kulturrådet knöt till sig 21 experter som i huvudsak bestod av direktörer, flera 
kansliråd och professorer. (SOU 1972:66, s.526) Kulturrådets uppgift var att utreda och 
lägga förslag för den långsiktiga inriktningen av de statliga uppgifterna på 
kulturområdet, samspelet mellan statliga, kommunala och andra insatser på 
kulturområdet samt statliga insatser för olika grupper av kulturarbetare. (SOU 1972:66, 
s.19) 1972 lämnade Kulturrådet betänkandet Ny kulturpolitik: Nuläge och förslag.  
 
Betänkandet kom ut samma år som litteraturutredningen SOU 1972:61 och vad det 
gäller texter om folkbibliotek så är de i stora drag identiska med den antingen via 
direkta citat eller via sammanfattningar av dess slutsatser. Kulturrådet uppfattar att 
folkbibliotekens verksamhet har en ämnesmässig bredd med många olika medier och att 
”de svarar i växande utsträckning för allmänkulturella arrangemang”. (SOU 1972:66, 
s.284) Kulturrådet menar att även om folkbiblioteksverksamheten är på rätt väg så finns 
det en del kvar att göra innan folkbiblioteken kan fungera som ”kommunala kulturhus 
med verksamhet över hela kulturområdet”. (SOU 1972:66, s.285) 
 
Stödet för att folkbiblioteken bör ha film uttrycks mer explicit än i tidigare utredningar. 
Kulturrådet menar att den tekniska utvecklingen på filmområdet med videoband 
kommer att öka förutsättningarna för folkbiblioteken att tillhandahålla mer film än den 
begränsade verksamhet folkbiblioteket bedriver för tillfället på filmens område. (SOU 
1972:66, s. 282, 285) Kulturrådet understryker sitt stöd för ett ökat engagemang från 
folkbiblioteken för att tillhandahålla andra medier än böcker: 
 

Kulturrådet lägger vikt vid denna uppgift, [bildförsörjningen: vår anm.] som 
inte har fullföljts lika väl som utvecklingsarbetet då det gäller andra medier. 
(SOU 1972:66, s. 285) 
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Kulturrådet anser, att folkbiblioteken /…/ bör utgöra den institutionella 
grunden för ett mer differentierat kulturutbud. 17 /.../ Biblioteken bör utvidga 
den avgiftsfria mediedistributionen inom ton- och bildkonst och så långt 
möjligt även på filmområdet. (SOU 1972:66, s. 285)  

 
Vid en problembildsanalys framträder följande mönster: 
 
Problem: Utvecklingen av bildmedier har ej fullföljts på fo lkbiblioteken 
 
Orsak: Folkbiblioteken bedrivs inte fullt ut som kommunala kulturhus 
 
Lösning: Utredarna påpekar att folkbiblioteken bör utvidga mediedistributionen inom 
filmområdet 
 

9.1.4 Ny kulturpolitik: Sammanfattning, SOU 1972:67 
 
Kulturrådet fastslår att folkbibliotekens uppgifter ”är att vara medieförmedlare, 
informationscentrum och kulturellt centrum”. (SOU 1972:67, s.56) Utredarna betonar 
att folkbibliotekens ”medieförmedlande verksamhet”(SOU 1972:67, s.56) har ökat i 
omfång mycket snabbt. År 1960 hade folkbiblioteket ett bokbestånd på ca 14,5 miljoner 
band totalt och år 1969 hade beståndet ökat till 22,5 miljoner band. Också den totala 
utlåningen ökar från år 1960 med 30 miljoner band till 48 miljoner band år 1969. 
Utredarna identifierar också en ökning av satsningen på andra medier, 
grammofonskivor och ljudband har blivit etablerade medier som återfinns på de flesta 
folkbibliotek. Både utlåning av konst och mikrofilmade arkvalier blir vanligare. (SOU 
1972:67, s.56f) Utredarna konstaterar dock att ”F ilmverksamheten har ännu begränsad 
omfattning och avser mestadels barnfilm.” (SOU 1972:67, s.57) Utredarna menar dock 
att trots ett skralt utbud av film så är folkbiblioteket mer att betrakta som ett 
kulturcentrum: 
 

Biblioteken som kulturcentrum är ett begrepp som vuxit fram under 1960-
talet och som blivit en realitet framför allt i de kommuner där biblioteket är 
den enda fasta kulturinstitutionen. Också på större orter utgör bibliotekens 
allmänkulturella verksamhet en komplettering av kulturlivet som helhet. 
(SOU 1972:67, s.57) 

 
Viktigt att notera är att kulturrådet presenterar sin idealbild av verksamheten som något 
som redan sker; de återger bara den empiriska verkligheten18. Den normala 
folkbiblioteksdriften är ett kulturcenter. Det sänder ut en signal till de bibliotekschefer 
som läser utredningen att de som inte bedriver folkbiblioteket som ett kulturcenter 
avviker från normen. Sådana beskrivningar kan fungera diskursivt.  
 

                                                 
17 Med detta menar utredarna: ”Vanligast innebär differentierade åtgärder skillnader i val av miljö för 
verksamheten, val av informationskanaler och val av informationsteknik” (SOU 1972:66, s. 176) 
18 Samma år kommer SOU 1972:61 ut och de identifierar samma utvecklingstendenser men påtalar också 
att det föreligger stora regionala skillnader mellan de olika folkbibliotekens utveckling vilket de anser 
beror på både olika resurser, men också olika viljor hos de som driver folkbiblioteken. (SOU 1972:61, 
s.14) 
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9.1.5 Boken, SOU 1974:5  
 
1968 års Litteraturutredning lämnade sitt slutbetänkande, Boken: Litteraturutredningens 
huvudbetänkande, 1974. (SOU 1974:5) Vi har valt att ta med betänkandet under 
avsnittet om folkbibliotek för att utredarna skriver väldigt mycket om just folkbibliotek.  
 
Termen ”läsfrämjande åtgärder” (SOU 1974:5, s.223) dyker för första gången upp i 
denna offentliga utredning, men begreppet syftar mest på utredarnas åsikter om vikten 
av att folkbiblioteken ska vidga sin uppsökande verksamhet för att vinna nya användare. 
(SOU 1974:5, s.223) Utredningen genomsyras alltså inte av en kursändring vad det 
gäller verksamhetens målsättningar, utan utredarnas syn på folkbibliotekets verksamhet 
präglas snarare av att folkbiblioteket ska ”fungera som ortens kulturella centrum”. (SOU 
1974:5, s.223), utredarna menar att biblioteksförsöken19 har visat att det finns betydande 
möjligheter för det. (SOU 1974:5, s.223) Utredarna anser dock att det återstår mycket 
arbete innan folkbiblioteken ”kan fungera som kommunala kulturhus med verksamhet 
över hela kulturområdet”. (SOU 1974:5, s.223) Gång på gång i utredningen nämns 
vikten av folkbibliotekens allmänkulturella engagemang20. I utredningen ges också 
exempel på att staten delar utredarnas syn om folkbibliotekets verksamhet som 
kulturellt centrum, utredarna nämner ett särskilt öronmärkt stöd som utgått från staten 
till kommunerna. Avsikten med stödet var bl.a. att åstadkomma ”en breddning och 
intensifiering av bibliotekens kulturförmedlande roll”. (SOU 1974:5, s.64) Utredarna 
finner ingen anledning till att inrikta verksamheten på ”en allmänt hållen 
bokpropaganda” (SOU 1974:5, s.50), utan de föreslår snarare att folkbiblioteken bör 
intensifiera sin verksamhet som förmedlare av ”kultur i vidare mening”. (SOU 1974:5, 
s.223) Utredarna ställer sig emot att biblioteken engagerar sig på det allmänkulturella 
området med skälet att nå fram till nya låntagare och skriver att ”Enligt den syn som 
Kulturrådet företräder och som Litteraturutredningen delar har den allmänkulturella 
verksamheten i den form biblioteket bedriver den ett egenvärde.” (SOU 1974:5, s.223) 
Vidare anser utredarna att bibliotekets allmänkulturella verksamhet ska i 
”stödhänseende jämställas med liknande verksamhet bedriven av andra institutioner”. 
(SOU 1974:5, s.234) Utredarna pekar också på att folkbiblioteket: 

 
bedriver en omfattande informationsverksamhet, de ägnar sig åt uppsökande 
verksamhet, de gör insatser på det allmänkulturella området, de står på ett 
annat sätt än tidigare i centrum för bildningsarbetet. (SOU 1974:5, s.222) 

 
Utredarna anser att man behöver stärka bibliotekets roll som förmedlare av ljud, bilder 
”och så långt som möjligt även på filmområdet”. (SOU 1974:5, s.223) 
 

Kulturrådet pekar på att biblioteken har en stor ämnesmässig bredd, att de 
arbetar med en rad olika media och att de i växande utsträckning svarar för 
allmänkulturella arrangemang. (SOU 1974:5, s.321) 

 
De ordval och den terminologi som förekommer flitigt när utredarna beskriver 
bibliotekets verksamhet är: kommunala kulturhus, allmänkulturella, kulturella centrum, 
centrum för bildningsarbetet, informationsverksamhet, kulturförmedlande.  

                                                 
19 Försöken som utredarna syftar till är olika experiment som genomfördes på en rad olika folkbibliotek i 
samband med Litteraturutredningens biblioteksstudier Försök med bibliotek  SOU 1972:61 Kapitel 6. 
20 Folkbibliotekens allmänkulturella engagemang nämns i SOU 1974:5 på följande sidor: 40, 64, 222, 
223, 234,  321 
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Vid en problembildsanalys framträder två problem: 
 
1. Problem: Satsningen på allmänkulturell verksamhet med bl.a. andra medier 

uppfattas av viss folkbibliotekspersonal framförallt som ett sätt att få nya låntagare 
av böcker. 

 
• Orsak: Folkbibliotekets personal prioriterar boken och litteraturen i för stor 

utsträckning. 
 
• Lösning: Utredarna instruerar om att ett sådant synsätt är felaktigt. 
 
2. Problem: Folkbiblioteken bedriver inte verksamheten som ett allmänkulturellt 

centrum i den grad utredarna önskar. 
 
• Orsak: Folkbibliotekets personal har en skev uppfattning av vad verksamheten går 

ut på. 
 
• Lösning: Utredarna lyfter fram att staten anslår medel till en breddning av 

bibliotekets kulturförmedlande roll, samt att utredarna genomgående i utredningen 
påpekar att den normala folkbiblioteksverksamheten är att vara ett kulturcentrum.  

 
Statsmakten stödjer med speciella öronmärkta anslag ”en breddning och intensifiering 
av bibliotekens kulturförmedlande roll” (SOU 1974:5, s.64), vilket tyder på att de olika 
utredningarna under 1970-talet och deras syn på folkbibliotekets verksamhet som 
allmänkulturell har genomslagskraft.21 Vi kan senare i bokutredningen SOU 1997:141  
se att staten svänger i sin hållning och anslår pengar inte till folkbiblioteket som en 
allmänkulturell institution utan till folkbiblioteket som läsfrämjande institution. 
 

9.1.6 Folkbibliotek i Sverige, SOU 1984:23 
 
1980 tillsattes Folkbiblioteksutredningen22 (Fb 80) med uppdraget att utreda frågor som 
rörde folkbibliotekens verksamhet. Utredningens ledarmöter bestod av fem 
riksdagsledamöter och ett kommunalråd, två folkhögskolelärare, en politisk kanslichef 
samt som ordförande statsrådet Birgit Rodhe, under senare delen ersatt av 
statssekreterare Gunnar Svensson. Utöver dem har åtta riksdagstjänstemän medverkat 
som sakkunniga, 13 experter har medverkat regelbundet bl.a. tre bibliotekarier och en 
författare samt ytterligare 19 experter varav majoriteten bibliotekarier, bibliotekschefer 
eller kulturchefer. (SOU 1984:23, s.237f) Folkbiblioteksutredningen lämnade sitt 
slutbetänkande Folkbibliotek i Sverige 1984. 
 
I direktiven står att utläsa att utredningen ska fokusera på folkbibliotekens standard över 
hela landet. Vidare finns en fokusering kring mediebestånd och inköpspolitik samt 
bibliotekets tillgänglighet för olika låntagargrupper. Även om det i direktiven för 
Folkbiblioteksutredningens uppdrag står att det ska belysas hur det läsfrämjande arbetet 

                                                 
21 Bokutredningen SOU 1997:141 lyfter fram precis samma argument. De ser att de har staten på sin sida 
för staten har anslagit extra pengar till läsfrämjande åtgärder.  
22 Regeringen som tillsätter utredningen är inte längre socialdemokratisk utan består av de tre borgliga 
partierna Moderata samlingspartiet, Centerpartiet och Folkpartiet.  
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ska bedrivas, finns det en klar intention om att regeringen ser en balans mellan olika 
medier som viktig. Regeringen skriver uttryckligen att resurstilldelningen till medie- 
anskaffningen på folkbiblioteken bör vara i proportion till kostnadsutvecklingen inom 
respektive medieområde. Det står också att det bör utredas, av intresse från olika 
synvinklar, om det finns något samband mellan den årliga utgivningen och 
omfattningen av folkbibliotekens inköp. Regeringen vill också ha en redovisning av 
bibliotekens möjligheter att tillhandahålla andra medier än böcker, t.ex. film och 
videogram. I uppdraget ingår att samarbeta med informationsteknologiutredningen för 
att ge en bild av hur mediet teledata kan komma att användas i biblioteksverksamheten. 
Vidare ska utredningen belysa folkbibliotekens ekonomiska förutsättningar och effekten 
av de statliga bidragen. Det är alltså ett utredningsuppdrag på bred front. (SOU 1984:23, 
s.233ff) 
 
Vi betraktar detta betänkande som ett monument, eftersom de idéer och tankar som 
presenteras här har en stark genomslagskraft i de efterföljande utredningarna. I och med 
betänkandet som lades fram av Folkbiblioteksutredningen 1980 förändras synen radikalt 
på vad verksamheten på biblioteken ska gå ut på. Borta är målsättningen om ett 
bibliotek där synen är att de olika medierna ska ha en jämlik ställning på 
folkbiblioteken. Borta är synen på biblioteket som ett kulturellt center. Nu formuleras 
målet för folkbibliotekets verksamhet så här: ”Folkbiblioteket skall föra en kamp för 
boken och läsandet.” (SOU 1984:23, s.12) Till och med folkbibliotekshistorien skrivs 
om: 
 

Folkbibliotekets ursprungliga kulturuppgift var att ge människor möjlighet 
att möta den goda litteraturen, öka sin inlevelseförmåga och sin kunskap om 
människor, tider och miljöer. Även om folkrörelsebiblioteken hade mycket 
facklitteratur för att tillgodose sina medlemmars behov av att förbättra sina 
kunskaper i olika ämnen, fick skönlitteraturen stor plats i rörelsebiblioteken 
och valdes oftast utifrån höga kvalitetskrav. (SOU 1984:23, s.41) 

 
Utredarna beskriver den historiska målsättningen med bibliotekets verksamhet som att 
det gällde att få människor att komma i kontakt med den goda litteraturen, vilket inte 
alls stämmer med de statliga offentliga utredningar som vi har presenterat ovan. Se 
också Oscar Olssons beskrivning av synen på folkbibliotekets roll kring sekelskiftet 
(kapitel 5.1), då bibliotekariekåren ville införa en bestämmelse att på folkbibliotek fick 
en låntagare inneha två böcker bara om en av dem tillhörde den kunskapsgivande 
litteraturen och alltså bara den ena fick vara en skönlitterär bok.  
 
Folkbibliotekets verksamhet uppfattas nu som en förlängning till grundskolans 
svenskämne. Utredarna talar sig varma för ”hur mycket språket betyder för människans 
utveckling”. (SOU 1984:23, s.39) I utredningens förslag knyter de an till undervisning i 
svenska och läroplanen för grundskolan (Lgr 80). I den läroplan utredarna hänvisar till 
har skönlitteraturen fått en central plats i ämnet svenska. (SOU 1984:23, s.43) Det har 
alltså skett en liknande förskjutning i läroplanen som i målsättningen för 
folkbibliotekens verksamhet samtidigt. Ett ökat läsande anser utredarna vara det 
viktigaste instrumentet för språkutveckling och därför menar de att: ”Folkbibliotekets 
viktigaste uppgift för framtiden blir att föra en kamp för boken och läsandet.” (SOU 
1984:23, s.39) 
 
Folkbiblioteksutredningens mål och riktlinjer för verksamheten präglas av synen på 
folkbiblioteket som läsfrämjande: 
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Folkbiblioteket skall föra en kamp för boken och läsandet 
 
Det moderna folkbiblioteket skall arbeta med många medier och visa 
öppenhet mot den utveckling som sker på medieområdet. Folkbibliotekets 
kulturpolitiska insats måste dock präglas av att det är vårt viktigaste 
instrument för att göra böcker tillgängliga och stimulera intresset för läsning. 
(SOU 1984:23, s.39)  
 

Utredarna använder sig av samma formulering som har sitt ursprung i SOU 1949:28 och 
som har influerat en rad andra utredningar23, men utredarna vänder på resonemanget 
och menar tvärt emot tidigare utredningar att läsning och böcker är viktigare: 
 

Kulturuppgiften har med åren vidgats och nya medier och nya verksamheter 
har vunnit insteg i folkbiblioteken, såsom fonogram, videogram, program 
och utställningar. /.../ Ändå är kärnan i folkbibliotekets kulturuppgift ett 
ansvar för böcker och läsning. /…/ Läsningen är också lustfyllda strövtåg i 
litteraturen, möten med nya tankar och upplevelser, andra miljöer och 
epoker. Läsandets glädje är en kulturell rättighet. Den måste varje människa 
få möjlighet att uppleva. 
  Detta gäller i hög grad barnen. Varje barn måste själv erövra sitt språk med 
hjälp av bild och ord, finna och förstå sin omvärld, få den beskriven och lära 
sig beskriva den. /…/ i detta på en gång mödosamma och lustfyllda arbete är 
boken och läsandet ett oumbärligt verktyg, som varje barn måste få 
möjlighet att bruka. (SOU 1984:23, s.41-42) 
 

Utredarna sätter likhetstecken mellan språkutveckling och läsförmåga. Utredarna menar 
att språkutvecklingen är något som barnet själv måste hantera. Implicit ligger här 
klassiskt borgliga ideal om den självlärda autonoma individen som redan som barn 
utvecklar sitt språk, och då inte via samtal med vuxna människor, utan via korrekta val 
av god litteratur.  
 
Vi menar att vi genom citatet nedan kan påvisa den process i vilken Foucault 
identifierar hur teckens och fenomens betydelser fastställs, så att vissa 
betydelsefixeringar blir naturliga.24 Vidare menar Foucault att samhällsinstitutioner gör 
dessa betydelsefixeringar till auktoritära beskrivningar om vad som är normalt eller 
onormalt, vilket nedanstående citat exemplifierar. Den naturliga verksamheten för 
bibliotek är nu läsfrämjande och att föra en kamp för boken, det onormala är nu att 
betrakta verksamheten som allmänkulturell med många olika medier, vilket 
biblioteksutredningar under perioden år 1949-1980 gjorde: 
 

Folkbiblioteket bör å ena sidan inta en öppen attityd till olika slag av medier. 
Å andra sidan finns det skäl att noga pröva vilka av insatserna för olika 
medier som är mest meningsfulla. Det är naturligt att sätta arbetet med 
läsning och det tryckta ordet i främsta rummet. (SOU 1984:23, s.14-15) 
 

Samma uttalande som ovan upprepas i kapitlet Folkbibliotekets medier, men inte på 
något av ställena motiverar utredarna varför det är naturligt för folkbiblioteken att 

                                                 
23 Samma tankar kring att folkbibliotekets uppgift är att arbeta med många medier återfinns  i SOU 
1972:61, s.14, SOU 1972:66, s.281, SOU 1974:5, s.222 
24 Vilket vi redovisat utförligare i det tidigare kapitel 3.3. 
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prioritera boken och läsning. Motiveringen återfinns dock på flera andra ställen i 
utredningen och det är främst språkutveckling som återkommer: 

 
Böcker skall inte sättas i motsatsförhållande till andra medier och 
konstnärliga uttrycksformer, men Fb 80 anser att folkbiblioteket bör 
prioritera boken. /.../ Läsning har stor betydelse för människors möjligheter 
att vidga sina kunskaper, att möta nya tankar och upplevelser, andra miljöer 
och epoker, spänning och fantasi. Genom att ständigt söka vägar att öka 
böckernas tillgänglighet kan folkbiblioteket göra betydelsefulla insatser för 
att främja läsning bland breda befolkningsgrupper, inte minst bland barn och 
ungdom. (SOU 1984:23, s.12-13) 

 
Boken som medium betraktas av utredarna som unikt, det kan förändra tankar och 
föreställningar hos människor och till och med revolutionera utvecklingen. Dessa 
egenskaper betraktas som positiva och viktiga. Samma egenskaper hos filmen upplevs 
som så negativa att det är en av anledningarna till att behålla filmcensuren, vilket vi 
berör nedan i kapitel 9.3.1 om film. 
 

Folkbiblioteket får sin särprägel också av att boken är ett så unikt medium. 
Böckerna innehåller mänsklighetens samlade kunskaper, tankar och idéer, 
vad som en gång förskräckt världen och revolutionerat utvecklingen. Boken 
är jämförd med andra medier enkel att producera och använda. Den är 
oumbärlig för att bredda, fördjupa och ge nytt liv åt kultur- och 
samhällsdebatten. (SOU 1984:23, s.32) 

 
Utredarna uppfattar att människor får mer fritid vid sidan av förvärvsarbetet och anser 
att folkbiblioteket måste ”arbeta för att läsning blir en betydelsefull tillgång” (SOU 
1984:23, s.35) i människornas utökade fritid. (SOU 1984:23, s.35) Utredarna tenderar 
implicit rent faktiskt att lägga sig i vad medborgarna ska sysselsätta sig med på den tid 
man inte arbetar och bokläsning som aktivitet blir något mer eftersträvansvärt än allt 
annat än människa kan tänka sig att företa sig på sin fria tid, som t.ex. att engagera sig i 
föreningar, arbeta för ideella ändamål, eller varför inte skriva böcker själva. 
 
Andra medier hotar boken, utredarna finner att ”litteraturens ställning har försvagats 
både i skola och folkbildningsarbete”. (SOU 1984:23, s.39) Utredarna framhåller att 
många tror att den tekniska utvecklingen kommer att ändra på rådande 
medieförhållanden, så att det tryckta ordets betydelse kommer att minska till förmån för 
bl.a. filmen. Utredarna anser att folkbiblioteken noga bör ”följa den tekniska 
utvecklingen inom medieområdet utan att för den skull okritiskt och villkorslöst 
anamma den”. (SOU 1984:23, s.42) Utredarna menar att alla medier och konstformer 
har ett värde och rätt utformade kan fylla en uppgift samt att folkbiblioteken i och för 
sig måste arbeta med dessa andra medier. Men i ett läge ”då allt fler medier konkurrerar 
om människornas intresse och fria tid, är det angeläget att det tryckta ordets ställning 
hävdas”. (SOU 1984:23, s.42) Utredarna påminner också om att folkbiblioteket har ”ett 
särskilt ansvar för boken och det tryckta ordet. Litteraturen måste vara kärnan även i 
framtidens folkbibliotek.” (SOU 1984:23, s.51) Till trots för fo rmuleringarna ovan om 
vikten av att ha andra medier än boken, så konstaterar utredarna att film och video  
är ett kommersiellt och ytligt medium, och utlåning och uthyrning är inte vad 
folkbibliotek bör syssla med: 
 

De nya medierna kommer aldrig att göra boken överflödig. Boken är i 
många avseenden överlägsen. Men den får i framtiden konkurrens om 
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uppmärksamheten och detta påverkar folkbibliotekets arbete. Mycket i det 
utbud som de nya medierna förmedlar kommer att bestå av slentrianmässigt 
gjorda underhållningsprogram. Detta ökar folkbibliotekets ansvar för att 
erbjuda en alternativ kulturverksamhet som håller hög kvalité. (SOU 
1984:23, s.33)  
 

Här jämför vi med romanen (kapitel 5.1), som även den tidigare betraktades som en 
lyxbetonad förströelseartikel präglad av innehållslöshet, vilket kan liknas vid 
ovanstående uttryck om de nya mediernas utbud som ”slentrianmässigt gjorda 
underhållningsprogram”. 
 
Utredarna anser att folkbiblioteken inte bör ha film för att den är för kommersiell och 
underhållningsinriktad, men paradoxalt nog anser utredarna också att folkbiblioteken 
inte bör tillhandahålla film för att det redan finns kvalitetsfilmer på marknaden: 
  

Utbudet liksom distributionen av videogram har under de senaste åren 
genomgått en förändring till det bättre i fråga om kvalitet, /.../ Detta 
förhållande gör att det knappast finns några motiv för folkbiblioteken att 
satsa på att tillhandahålla sådana videogram för utlåning. Marknadens villkor 
är dessutom sådana att en allmän utlåning av videogram av 
underhållningskaraktär av den typ som idag finns på den kommersiella 
marknaden inte är aktuell för folkbiblioteken. (SOU 1984:23, s.64) 

 
Här använder utredarna ett slags total utestängning, där utbudet och förhållandena både 
anses vara för dåliga och för bra för att folkbiblioteket ska tillhandahålla mediet film.  
 
Utredarnas syn på möjligheten att tillhandha videogram på folkbiblioteket präglas av 
deras syn på mediet som uttrycksform, men också av att utredarna är rädda att det ska 
leda till avgifter på bokutlåningen och själva hanterandet av videogrammen gör så att 
den ”ordinarie verksamheten blir sålunda under alla omständigheter lidande”. (SOU 
1984:23, s.49)  
 
Det som är normalt, ordinarie, är bokutlåning och den läsfrämjande diskursiveringen 
fortsätter genom hela dokumentet. Utredarna tar dock inte helt och hållet avstånd från 
mediet videogram, utan finner att det i vissa fall kan vara befogat för folkbiblioteken att 
införskaffa videogram, t.ex. reparations- och dansinstruktioner och: ”utbildnings- och 
kursprogram, dokumentärprogram liksom program med information från myndigheter 
och föreningar.” (SOU 1984:23, s.64) Utredarna ställer sig också positiva till 
medieverkstäder för där kan ungdomarna när de producerar egna videoalster lära sig att 
förhålla sig kritisk till den rörliga bilden: 
 

Syftet med verkstäderna är att lära människor, framför allt barn och 
ungdomar, att själva använda film- och videoteknik för att på så sätt bearbeta 
sitt TV-tittande, skaffa sig en mer kritisk hållning till den rörliga bilden och 
dokumentera sin verklighet. Att göra sådana program tillgängliga för visning 
och hemlån är en uppgift för folkbiblioteket. (SOU 1984:23, s.64) 

 
Utredarna anser att det bara är denna enda medieform som ungdomarna behöver ställa 
sig kritisk till. De motiverar aldrig varför ungdomar inte behöver träna sig till att kritiskt 
granska nyhetstidningar, facklitteratur, statistik, skönlitteratur etc. De faller kanske offer 
för sin egen diskursivering eller för den diskursivering och syn på filmen som medium 
vilken återfinns i olika filmcensurutredningar, vilket vi redovisar nedan under kapitel 
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9.3. Filmen. Att just ungdomar ska skyddas mest är ett av kännetecknen för mediepanik. 
Såväl när romanen kom, som när biograffilmen var ny (se kap 5.1), liksom när videon 
slår igenom är det ungdomarna som ska skyddas. 
 
Vid en problembildsanalys framträder ett av utredarna klart uttalat problem:  
 
Problem: Boken och läsningen är utsatt för konkurrens. 
 
Orsak: Nya medier blir populära. 
 
Lösning: Utredarna omdefinierar folkbibliotekets verksamhet till att läsning är den 
centrala uppgiften. Omdefiniering sker på så sätt att utredarna lyfter in och redovisar de 
problem som finns i grundskolans svenskämne och gör lösningen av dessa problem till 
en central uppgift för folkbibliotekets verksamhet. 
 
Utredarnas syn på medierna är klart förändrad, vilket avspeglar sig i så väl 
formuleringar, terminologi och ordval: 
Om boken som medium: Unikt medium, är överlägsen, håller hög kvalitet, lustfyllda 
strövtåg, läsandets glädje, enkel att producera och använda, oumbärlig för att bredda, 
fördjupa, vidga sina kunskaper, möta nya tankar och upplevelser, andra miljöer och 
epoker, spänning och fantasi. 
Övriga medier: Slentrianmässiga, underhållningsprogram, underhållningskaraktär. 
 
Det språk och den argumentation som används när boken och de övriga medierna 
beskrivs analyserar vi både utifrån ett diskursperspektiv och utifrån Bourdieus teorier 
om produktion av tro.  
 
I ett diskursperspektiv handlar det om en stark diskursivering, uttrycken är säkra och 
starka. Ett exempel är vid definitionen av folkbibliotekets verksamhet, då utredarna 
använder ordet kamp för boken och läsandet. Vidare beskriver utredarna både 
folkbiblioteksverksamhetens historia och mediet boken på ett sådant sätt att det klart 
stänger ute andra medier och tolkningar på hur folkbibliotekets verksamhet ska 
bedrivas. Vid en problembildsanalys framkommer en rädsla för de nya medierna hos 
utredarna, mer specifikt en rädsla för det hot de nya medierna utgör för läsningen och 
boken som det överlägsna mediet. Därav följer den starka diskursiveringen med de 
utestängningsmekanismer utredarna tar i bruk för att så att säga rädda boken och 
läsningen som utredarna uppfattar som överlägsen andra medier.  
 
Utifrån Bourdieus teorier om produktion av tro (kapitel 3.1.5) drar vi slutsatsen att det 
verkar som om utredarna har investerat sitt symboliska kapital i det litterära fältet. De 
för en aktiv kamp mot andra kulturella fält. Den argumentation som de använder  
stämmer helt in på Bourdieus teorier om produktion av tro. Det är tydligt att det pågår 
en strid mellan olika kulturella fält, och vi ser tydligt att utredarna i en anda av 
förnekelse underkänner vissa värden i andra fält. Det, enligt Bourdieu, vanligaste 
förekommande värderingskriteriet inom fälten är det mellan det kommersiella och det 
ickekommersiella. Vi kan också identifiera klara likheter mellan utredarnas språkbruk, 
argumentation och Bourdieus idé om motsättningen mellan storproduktion och 
begränsad produktion (se föregående kapitel 3.1.5) Vi anser att det är en sådan strid 
som pågår, fast den utspelar sig mellan två skilda men ändå lika fält, nämligen det som 
inrymmer litteratur och det som innehåller film och video.    
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9.1.7 Kulturutredningens slutbetänkande, SOU 1995:84 
 
1993 tillsatte regeringen Kulturutredningen med uppgiften att utvärdera 1974 års 
kulturpolitik samt lämna förslag om mål och åtgärder för den framtida utvecklingen. 
Kulturutredningens ledamöter bestod av sju riksdagsledamöter, ett kommunalråd, en 
kanslichef samt som ordförande generaldirektör Ingemar Mundebo, efter halva tiden 
ersatt av statsrådet Margot Wallström. Som sakkunniga förordnades tre 
departementsråd, en enhetschef på landstingsförbundet samt en sektionschef på svenska 
kommunförbundet. Som experter anlitades förbundssekreterare på 
folkbildningsförbundet, direktör för och departementssekreterare på Kulturrådet, en 
rättschef samt en kammarrättsassessor. (SOU 1995:84, s.3f) 1995 lämnade 
Kulturutredningen sitt slutbetänkande Kulturpolitikens inriktning. 
 
Synen på folkbibliotekets uppgift framträder i den indelning utredarna har gjort under 
den avdelning som heter Kulturpolitiken på olika konst- och verksamhetsområden. I 
betänkandet har utredarna slagit ihop Litteratur och bibliotek (SOU 1995:84, s.461) 
under samma kapitel, medan andra kapitel är t.ex. Film, Dans, Musik, Teater eller 
Arkitektur och samhällsplanering. Utredarna har alltså valt att slå ihop litteratur och 
bibliotek, medan t.ex. film utreds i ett eget kapitel.  
 
Den diskurs som etablerades med SOU 1984:23 om vad folkbibliotek är och vilken 
verksamhet de ska syssla med ligger kvar och är stark:  
 

Litteratur och bibliotek  
Språket är utomordentligt viktigt som identitets- och kulturbärare. Det är 
avgörande för den enskildes möjligheter att förstå vad som händer i tillvaron 
och för utbyte av tankar och idéer. Ett rikt och levande språk förutsätter 
förankring i det språkliga arvet och en kontinuerlig och varsam förnyelse. 
(SOU 1995:84, s.30)  
 

Folkbibliotek blir i texten en läsfrämjande institution som slår ett slag för den hotade 
boken: 

Trots sin unika ställning anses boken ibland vara hotad. Den tekniska 
utvecklingen ger alternativ för förmedling av kunskap och upplevelse som 
kan förefalla överlägsna. Krav på lönsamhet lockar till massproduktion av en 
internationellt standardiserad utgivning. Den kvalitativt värdefulla boken, 
den krävande och inte så kända boken, får svårare att hävda sig. Trots dessa 
hot har boken behållit sin centrala ställning. (SOU 1995:84, s.461) 
 
Folkbiblioteken med rötter i folkbildningen utgör en viktig resurs i samhället 
för bildning och upplysning. /…/ De stimulerar läsande, erbjuder fri tillgång 
till information, fungerar som mötesplats för alla och spelar en viktig roll för 
utbildning på alla nivåer. Härigenom bidrar landets knappt 2 000 
folkbibliotek till att garantera yttrandefrihet och yttrandemöjligheter, fri 
åsiktsbildning och kunskapsförmedling. Från de fasta enheterna bedrivs 
uppsökande och läsfrämjande verksamheter till arbetsplatser, barnomsorg, 
vårdinstitutioner, organisationer och grupper av olika slag. (SOU 1995:84, 
s.467) 

 
Eftersom utredningen är så starkt influerad av SOU 1984:23 är problembilden 
densamma i denna utredning. 
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När utredningen inte behandlar folkbibliotekets verksamhetsmål förbyts plötsligt synen 
på olika medier; nu är de inte längre bara ett hot som under kapitlet ovan, utan något 
som utredarna menar bör uppmärksammas och stödjas.  

 
Fonogram, böcker, tidskrifter och film gör det möjligt att sprida kultur till 
många. Via radio och television får även musik, dans och teater, också sådan 
som framförs för publik från en scen, stor spridning. På det sättet ökar 
tillgängligheten till kulturen. (SOU 1995:84, s.275) 
 

Värt att notera är att utredarna inte längre anser att det bara är filmens fält som lyder 
under ekonomiska strukturer, och de påpekar att "De ekonomiska strukturerna på 
medieområdet leder ofta till likriktning, förflackning, satsning på innehåll som vädjar 
till primitiva instinkter m.m. /…/”. (SOU 1995:84, s.91) 
 
Utredarna anser att den snabba tekniska utvecklingen på de olika medieområdena och 
utvecklingen inom den internationella underhållningsindustrin leder till en strid ström 
av nya apparaturer och medieaktiviteter. En viktig uppgift för kulturpolitiken är därför 
att ”medverka till att data- och medieutvecklingens möjligheter till kunskapsspridning, 
idéutbyte och konstnärliga uttryck tas till vara och görs allmänt tillgängliga”. (SOU 
1995:84, s.91) Utredarna skildrar till och med massmedierna som något positivt: 
 

Vi ser massmedierna som en del i kulturpolitiken - inte underordnade eller 
avskilda utan som en del i ett kulturellt system. Massmedierna är viktiga för 
en fri opinionsbildning och nyhetsförmedling. De speglar konst och kultur i 
hela dess bredd och är i sig själva viktiga kulturyttringar. (SOU 1995:84, 
s.275) 

 

9.1.8 Sammanfattning 
 
Två av utredningarna som behandlar folkbibliotekens verksamhet utgör monument 
under perioden 1949-2003; 1949 års betänkande och 1984 års betänkande. Övriga 
utredningar styrs av och hänvisar till dessa båda betänkanden.  
 
Under perioden har synen på målsättningen med verksamheten förskjutits från att vara 
utbildande, till att vara kulturfrämjande och slutligen till att vara läsfrämjande.  
 
1949 års betänkande definierar målsättningen med folkbibliotekets verksamhet som i 
första hand utbildande, i andra hand kulturbefrämjande och i tredje hand att uppfylla ett 
informationsuppdrag. Olika medier betraktas som jämställda, en syn som håller i sig 
fram till 1984 års betänkande. Utredarna anser att folkbiblioteken bör tillhandahålla 
film, vilket även detta präglar utredningar fram till 1984 års betänkande. Diskursen från 
1700- och 1800-talen om romanens fördärv finns vagt formulerat kvar i betänkandet. 
Det är den enda utestängande formuleringen, i övrigt finns inget auktoritativt eller 
tvingande språkbruk. Texten befinner sig därför i idealiseringsfasen.  
 
De nästkommande statliga utredningarna om folkbibliotekets verksamhet utkom i 
början av 1970-talet. Målsättningen med folkbibliotekets verksamhet har förskjutits och 
nu definieras målsättningen med folkbibliotekets verksamhet i första hand som 
allmänkulturellt och i andra hand anser utredarna att folkbiblioteken ska uppfylla ett 
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informationsuppdrag. En förstärkning av synen på folkbibliotekets allmänkulturella 
uppdrag framträder i en svag diskursivering och ett vagt auktoritativt språkbruk.  
 
1984 års betänkande medförde ett starkt skifte i synen på målsättningen med 
folkbibliotekets verksamhet. Nu är målsättningen med folkbibliotekets verksamhet att 
vara läsfrämjande och språkutvecklande. I betänkandet används starka diskursiva 
formuleringar, ex. att man ska föra en kamp för boken och läsandet. Som stöd använder 
utredarna sig av läroplanen i svenska, som prioriterar skönlitteratur i argumentation 
kring språkutveckling. Utredningen grundar sig inte på någon forskning kring 
språkutveckling, i vart fall redovisar utredarna inte någon sådan. Utredarna anser att 
boken är det klart överlägsna mediet och de formulerar en total utestängning mot mediet 
film. De skriver, i samma betänkande, både att filmen är för kommersiell och att det 
redan finns ett gott utbud av kvalitetsfilm på marknaden som argument för att 
biblioteken inte ska tillhandahålla film, en formulering som innebär en total 
utestängning av mediet film på folkbibliotek. Utredningen präglas också av en rädsla 
hos bibliotekariekåren för nya medier, som upplevs som hot mot boken. Analyserat 
utifrån Bourdieus teori om produktion av tro kan utredarna ha investerat sitt symboliska 
kapital i det litterära fältet och driver en strid emot det fält som innehåller film och 
video, genom att underkänna det fältets värden. 
 
1995 års betänkande följer diskursen från 1980-talet. Utredarna har fört samman 
Litteratur och bibliotek i en gemensam avdelning i betänkandet och där används samma 
diskursiva språkbruk som 1984, med huvudargument kring språkutveckling för att 
förespråka läsfrämjande arbete. I denna avdelning framstår boken som klart överlägsen 
andra medier. I andra avdelningar är istället synen på olika medier mer jämställd och 
utredarna menar att alla medier lyder under kommersiella ekonomiska strukturer, men 
också att utvecklingen kan vara positiv och behöver statens stöd. Dessa delar är alltså 
inte diskursiva på det sätt som avdelningen som behandlar litteratur och bibliotek är. 
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9.2. Boken 
 
Vi har valt att ta med bok- och litteraturutredningar för att vi vill förvissa oss om på 
vilket sätt boken som medium beskrivs. Eftersom vi har boken som ett jämförande 
medium för att klarlägga filmens ställning på svenska folkbibliotek, anser vi att vi måste 
undersöka synen på boken i statliga utredningar utifrån samma teorier och 
utgångspunkter.  
 

9.2.1 Bokutredningen, SOU 1952:23 
 
1948 tillsatte regeringen Bokutredningen, som 1952 lämnade sitt betänkande. 
Utredningen bestod av en författare, en bokförläggare, en studiesekreterare, en 
riksdagsledamot, en bokhandlare, en fru, en redaktör samt som ordförande dåvarande 
statssekreterare R. H. L. Edenman. (SOU 1952:23, s.7) Utredningens huvuduppgift var 
att utreda vilka åtgärder som kunde behöva vidtas för att göra värdefull litteratur 
tillgänglig i alla svenska hem. Såväl den bristande läslusten, outvecklade kulturella 
intressen hos folket, bokproduktionen, bokspridningen och författarvillkor skulle enligt 
direktiven utredas. Ur direktiven för 1948 års bokutredning: ”En viktig förmedlare av 
kulturen var boken”. (SOU 1952:23, s.9) 
 

Boken är fortfarande den främsta kulturspridaren men når tyvärr endast 
begränsade skikt av vårt folk. Man har bland annat ansett sig kunna påvisa, 
att var tredje svensk står helt utanför böckernas värld, detta trots att den 
svenska bokproduktionen, i förhållande till folkmängd och språkområde, är 
större än de flesta andra länders. (SOU 1952:23, s.11)   
 

Trots de direktiv som utredarna har fått menar de att man inte bör ”fälla värdeomdömen 
om skilda slag av fritidssyselsättningar”. (SOU 1952:23, s.17)  

 
Givet är att bokläsningen har sina medtävlare i andra fritidssysselsättningar, 
/…/ om man intar en neutral ståndpunkt, torde det vara omöjligt att ge någon 
av dem företräde framför de andra. Men inriktar man sina strävanden efter 
en allmän kulturpolitisk värdering innebärande att man vill verka för den 
goda litteraturen och dess spridning inställer sig ett annat förhållande. (SOU 
1952:23, s.17) 
 

Den vaga formuleringen och argumentationen indikerar att texten befinner sig på vad vi 
har valt att kalla idealiseringsstadiet (se tidigare kapitel 4.1), dvs. det stadium som 
tidsmässigt föregår ett diskursivt stadium och handlar om formulerandet av möjliga 
ideal, präglat av försiktigare och icke auktoritativa/tvingande språkbruk. 
 
Vid en problembildsanalys framträder följande problem: 
 
Problem: Boken når endast ett begränsat skikt i samhället 
 
Orsak: De breda folklagrens kulturella intressen 
 
Lösning: Utredarna vill inte fälla värdeomdömen om olika fr itidsaktiviteter, men 
samtidigt vill de generellt underlätta bokens spridning. 
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9.2.2 Boken, SOU 1974:5 
 
I 1968 års Litteraturutrednings slutbetänkande Boken (SOU 1974:5) anser utredarna att 
litteraturen och boken spelar en fortgående roll i de andliga såväl som politiska 
omvandlingsprocesserna.  
 
Boken och litteraturens omvandlingsfaktor har enligt utredarna verkat på lång sikt och 
utredarna anser att litteraturen har kunnat tjäna som, (citerar ur Heinrich Bölls 
Nobelföreläsning) ”ett bra gömställe: inte för dynamit utan för idéer med fördröjd 
sprängverkan i samhället”. (SOU 1974:5, s.83) Utredarnas syn på boken som medium 
präglas av en positiv inställning till dess förändringspotential och den glädje som 
läsandet i sig sprider: 
 

Litteraturen har förmått kasta ett motljus över de rådande förhållandena, 
kunnat levandegöra och hålla vid liv mänsklighetens drömmar och 
erfarenheter. 
  Samtidigt är litteraturen - liksom övriga konstarter - också sitt eget mål. 
Mot detta svarar en läslust, en sorts estetisk glädje i form och upplevelse 
liknande den spelglädje som finns i musik eller varför inte i ett bollspel. 
Även denna sida av litteraturen - redan Horatius gav den ju i uppgift att både 
gagna och roa – måste tillmätas stor betydelse inte minst om man vill förstå 
dess inverkan på läsarna. (SOU 1974:5, s.83) 
 

Utredarnas formulering nedan tyder inte på att de uppfattar konkurrensen från andra 
medier som ett hot, som utredare i de efterföljande utredningar gör25, utan snarare ställs 
en implicit fråga om det är så att litteraturen har spelat ut sin roll som den främsta 
samhällsskildraren: 
  

Boken har alltså varit ett väl fungerande medel att överföra tankar och 
känslor över tid och rum från en människa till en annan. Är den det 
fortfarande? Är inte i själva verket boken, och då kanske särskilt den 
traditionella skönlitteraturen som konstform, på väg att konkurreras ut av 
modernare media, som kan överta dess roll som central källa för information 
och upplevelse? (SOU 1974:5, s.83) 

 
Den här utredningen är färgad av den diskurs som uppfattade mediers lika värde. I den 
diskursen beskrivs t.ex. folkbibliotekets verksamhet som ett kulturhus. (Se tidigare 
kapitel 9.1.5)  
 
För problembildsanalys se kapitel 9.1.5. 
 

9.2.3 Läs mera!, SOU 1984:30  
 
1982 års Bokutredning tillsattes för att utreda och belysa utvecklingen inom 
bokdistributionen och analysera dess orsaker. (SOU 1984:30, s.15)  
 
Utredningen tillsattes av chefen på utbildningsdepartementet och ledamöterna bestod av 
departementsrådet, en bokhandlare, en bokförläggare, två direktörer, en riksdagsledamot 

                                                 
25 Hotet från andra medier nämns i SOU1984:23,  SOU 1984:30 
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samt som ordförande generaldirektör Gunnar Petri. Som experter har bl.a. inkallats en 
civilekonom, några direktörer och chefer och en person med koppling till hovrätten. 
(SOU 1984:30, s.3) 1984 lämnade bokutredningen slutbetänkandet Läs mera!  
 
Utredarna tar utgångspunkt i de reformer som följt på litteraturområdet efter 1974 års 
kulturpolitiska beslut: 
 

En utgångspunkt för reformarbetet har också varit förvissningen om att 
boken har ett unikt värde som kulturmedium. Boken kan som ingen annan 
kulturbärare förmedla mänskliga erfarenheter, kunskaper och känslor från 
människa till människa och från generation till generation. Boken är 
centralpunkt i den intellektuella utvecklingen, en grundläggande 
kommunikationsmetod för nya tankar. Boken ger den avgörande möjligheten 
till självständig upplevelse och åsiktsbildning. (SOU 1984:30, s.42-43) 

 
Utredarna betraktar mot denna bakgrund boken som det ”prioriterade kulturmediet”. 
(SOU 1984:30, s.43) Utredarna verkar anse att boken är så pass prioriterad att den inte 
ens tillhör medievärlden, detta till trots att den är ett medium. Boken betraktas snarare 
som något som kan avslöja alla andra mediers förklädnader: 

 
Boken är ett personligt medium. Dikten, fångad i det tryckta ordet, är i 
längden kanske det enda medium som kan förmedla en sammanhängande 
och fördjupad kunskap om vår verklighet – redskapet för vår orientering i 
nuet – och därmed, inte minst, redskapet för en kritisk förståelse av 
medievärldens förklädnader. (SOU 1984:30, s.46) 

 
Utredarna sammanfattar sin positiva syn till litteraturen, framförallt till skönlitteraturen 
och dess egenskaper och betydelse på följande sätt: 
  

Slutsatser: ur kapitlet Boken i mediesamhället 
Skönlitteraturen i vidsträckt mening är och förblir vår viktigaste källa för 
mänsklig  kunskap och upplevelse, för förmedling av erfarenheter, känslor 
och värderingar. Kort sagt kunskaper utan vilka ett civiliserat samhälle inte 
kan utvecklas. För skönlitteraturen kommer boken liksom idag att vara det 
unika mediet. (SOU 1984:30, s.52) 

 
Utredarna understryker att det föreligger ett visst hot mot boken och läsningen från 
andra nyare medier som utredarna tror bara kommer att öka i antal och ta allt mer tid i 
anspråk: 
• TV i olika former, videogram, fonogram etc. kommer att bli våra vanligaste källor 

för underhållning.  
• TV och radio blir vår viktigaste källa för nyheter.  
• Kursböcker, videogram och datasöksystem blir vår viktigaste källa till kunskap. 
• Videotek, referensverk och periodiska publikationer i form av datorlagrade rapporter 

blir betydelsefulla källor för information.  
 
Intressant är att Bokutredningen, liksom 1980 års Folkbiblioteksutredning (SOU 
1984:23) i sina förslag knyter an till läroplanen för grundskolan (Lgr 80) och 
svenskundervisningen. I Lgr 80 har skönlitteraturen fått en central plats i svenskämnet. 
Den förskjutning som samtidigt har skett i läroplanen och i målsättningen för 
folkbibliotekens verksamhet, avspeglas också i Bokutredningens argumentation. 
Utredarna hänvisar till att läsförmågan har fått träda tillbaka i skolans värld till förmån 
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för den muntliga framställningen, vilket de skriver har lett till en sjunkande läsförmåga 
och en försvagad skrivförmåga. Utredarna ser boken som ”en oöverträffad språklärare 
och ett värn mot språkens förflackning”. (SOU 1984:30, s.78) Utredarna tar i detta 
kapitel också en stark ställning emot bilden som medium: 
 

Det finns uppenbara hot mot språket idag. Många väljer bilden som ett 
snabbare och enklare sätt för information och budskap. Bilden har självfallet 
sin helt egna betydelse och även ett värde som komplement till text. Men 
som ersättare för språket ger den bara en dimension, en förenkling som 
utarmar både tankeförmågan och uttrycksförmågan. Andra söker i sin 
kommunikation förenkla språket – och verkar därmed i samma riktning. 
Denna utveckling måste hejdas. Vi är skyldiga våra barn och ungdomar – 
och för den delen de vuxna som saknar en god skolunderbyggnad – ett rikt 
och nyanserat språk, som ger dem alla dessa möjligheter att ta emot och ge. 
(SOU 1984:30, s.77-78) 
 

Argumentet att bildmedier utarmar tankeförmågan och uttrycksförmågan kan liknas vid 
den etablerade synen på romanläsning under 1700- och 1800-talen. Då ansågs romanen 
farlig för att den krävde så liten tankemöda att den var intellektuellt förslappande (se 
kapitel 5.1). 
 

9.2.4. Boken i tiden, SOU 1997:141 
 
1996 tillsatte regeringen utredningen ”Boken och kulturtidsskriften” med uppdraget att 
kartlägga situationen för boken och kulturtidskriften och att pröva hur ändamålsenliga 
de nuvarande statliga stöden är samt ge förslag till framtida statliga insatser. 
Utredningen bestod av: förläggare, bibliotekarier, representanter från SAB, Sveriges 
författarförbund, Bokhandlarföreningen, kulturdepartementet, kulturrådet. Till särskild 
utredare utsåg statsrådet Anna-Greta Leijon. 1997 lämnade utredningen slutbetänkandet 
Boken i tiden. (SOU 1997:141) 
 
Utredningen präglas av samma syn på boken som det främsta mediet som tidigare 
litteratur- och folkbiblioteksutredningar från 1980 och framåt. Utredarna har dock en 
annan modernare och mer strategisk formuleringskonst. När det handlar om starkt 
normativa bedömningar låter utredarna andra föra deras talan: 
 

Politiker, bibliotekarier, lärare och kulturutövare av skilda slag uttrycker 
ofta en kärlek till det tryckta ordet och en tilltro till bokens 
överlägsenhet gentemot andra medier, /…/ (SOU 1997:141, s.22) 

 
Att utredarna själva delar uppfattningen i ovanstående citat lyser igenom ett par sidor 
senare när de beskriver litteraturens egenskaper: 

 
Litteraturen har emellertid ständigt sprängt sina ramar, erövrat nytt stoff och 
skapat nya former ofta mot ”maktens” vilja. /.../ Litteraturen hämtar 
inspiration och näring från verkligheten men kan samtidigt påverka 
utvecklingen. Bokens och kulturtidskriftens betydelse, både som 
kunskapskälla och väckarklocka kan inte överskattas. Skönlitteraturen 
förmedlar tankar, känslor och idéer. Barn- och ungdomslitteraturen blir en 
första inkörsport till fördjupning och inlärning av språket, medan 
facklitteraturen blir en källa till kunskap och debatt. (SOU 1997:141, s.24) 
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Synen på folkbibliotekets verksamhet ligger helt i linje med den som presenterades i 
SOU 1984:23. Utredarna påpekar att en av ”folkbibliotekens viktigaste uppgifter är att 
värna om boken och läsandet”. (SOU 1997:141, s.153) 
 
Utredarna anser att litteraturen hjälper oss med förståelse av såväl historiska som 
aktuella samhällshändelser och är på det viset ”en förutsättning för vår medverkan i den 
demokratiska processen.” (SOU 1997:141, s.24) Utredarna uppfattar det som om att 
folkbiblioteken har en ”lång tradition av läsfrämjande arbete” (SOU 1997:141, s.22), 
vilket strider emot hur tidigare utredningar26 har uppfattat folkbibliotekets verksamhet. 
Utredarna finner också att statsmakterna förstår hur viktig litteraturen är, och menar att 
ett exempel på detta är, att staten satsar 25 miljoner på böcker till folk- och 
skolbibliotek samt att de delar ut ett extra engångsanslag till läsfrämjande åtgärder. 
(SOU 1997:141, s.23) 
 
Även i denna utredning hänvisar utredarna till svenskundervisning i skolan och dess 
kursplan och använder sig av argument som att ett stort antal elever får betyget icke 
godkänd i svenska efter årskurs 9. (SOU 1997:141, s.23)  
 
Vi har valt att slå ihop vår analys av terminologi och problembild för de båda 
utredningarna SOU 1984:30 och 1997:141 eftersom den diskurs som framträder 1984 är 
så stark och råder även 1997. Terminologin och problembilden är därför densamma. 
Utredningarnas terminologi och ordval präglas efter 1980 av att boken är det överlägsna 
mediet framför alla:  
 
Om boken: unikt värde som kulturmedium, som ingen annan kulturbärare, centralpunkt, 
prioriterade kulturmediet, avgörande möjligheten till självständig upplevelse och 
åsiktsbildning, redskapet för en kritisk förståelse av medievärldens förklädnader, enda 
medium som kan förmedla en sammanhängande och fördjupad kunskap om vår 
verklighet, skönlitteraturen är och förblir vår viktigaste källa för mänsklig kunskap, 
kärlek till det tryckta ordet och en tilltro till bokens överlägsenhet gentemot andra 
medier, nya former ofta mot ”maktens” vilja, både som kunskapskälla och väckarklocka 
kan inte överskattas.  
 
Om andra medier: Bilden en förenkling som utarmar både tankeförmågan och 
uttrycksförmågan, medievärldens förklädnader. 
 
Vid en problembildsanalys framträder följande mönster:  
 
Problem: Bildmedier är för populära, boken och läsning är hotad.  
 
Orsak: Många människor väljer bilden, vilket leder till utarmning av både tanke- och 
uttrycksförmågan. 
 
Lösning: Utredarna definierar folkbibliotekets verksamhetsmål som om de vore 
desamma som grundskolans mål för svenskämnet. De använder också gång på gång i 
utredningen starka diskursiva beskrivningar för att påtala för beslutsfattarna att boken är 
det överlägsna, högre stående mediet.  

                                                 
26 SOU 1949:28, SOU 1972:61, SOU 1972:66, SOU 1974:5 
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Även i bokutredningarna ser vi den strid som Bourdieu har identifierat inom olika 
kulturella fält och som vi använder för att analyser striderna mellan olika kulturella fält. 
Det är en strid om olika fälts symboliska värde och där utredarna i en anda av förnekelse 
underkänner vissa värden. Argumentationen i betänkandena är inte lika centrerad på det 
kommersiella kontra det ickekommersiella, utan den inriktar sig snarare på de olika 
tillskrivna effekter brukandet av de olika medierna har för användaren och hela 
samhället.  
  
Utredarnas rädsla från 1980-talet och framåt om att de nya medierna konkurrerar ut 
läsningen och boken verkar inte stödja sig på någon forskning, i vart fall redovisas 
ingen forskning som ligger till grund för antagandena i de statliga utredningarna.  
Vi har funnit modernare forskning av Ulla Johnsson-Smaragdi, professor i medie och 
kommunikationsvetenskap vid Växjö universitet, och Annelis Jönsson, 
professor/universitetslektor på lärarutbildningen vid Malmö högskola, som tillsammans 
har skrivit rapporten TV och bokläsning – samspel eller konkurrens?: Bokens ställning i 
mediekonkurrensen över tre decennier, som visar på att sådana samband inte existerar: 
 

Det finns med andra ord inget direkt stöd i våra data för tesen att TV och 
bokläsning skulle vara konkurrenter /…/. Trots att det tillkommit en rad nya 
medier under 80- och framför allt 90-talet förefaller inte hotet mot 
bokläsningen komma från det hållet. (Johnsson Smaragdi & Jönsson 2002, s. 
22) 

 

9.2.5 Sammanfattning 
 
Alla bokutredningar präglas av en positiv syn på boken som medium. Utredningar under 
1950- och 1970-talet är inte diskursiverande i sina formuleringar och betänkandet som 
kom under 1970-talet är färgat av synen att medierna har ett jämställt värde, samma syn 
framträder tydligt också i folkbiblioteksutredningar från samma tid.  
 
På 1980-talet förändras synen och andra medier ses nu som ett hot mot boken. Särskilt 
kritiska är utredarna emot bildmedier. Boken och läsningen är den överlägsna 
kulturyttringen och brukandet av andra medier leder till sämre mental hälsa. 
Utredarna tar, liksom folkbiblioteksutredningen från samma tid, stöd i läroplanen i 
svenska och använder språkutveckling som argument för bokens överlägsenhet. Denna 
syn finns kvar i bokutredningar under 1990-talet. Diskursiveringen är som starkast på 
1980-talet för att vara mer vagt formulerad under 1990-talet, men därmed inte sagt 
mindre rådande. Det är en väldigt stark diskursivering av synen på de olika medierna 
och deras respektive värde.  
 
Genomgående för de olika bokutredningarna är att utredarnas syn inte grundas i någon 
forskning, i vart fall redovisar ingen någon sådan. Vi har dessutom funnit senare 
forskning som inte ger stöd för tesen att en ökad konsumtion av TV och video har något 
samband med en minskad bokläsning.  
 
Det som utredare i folkbiblioteks- och litteraturutredningar på 1980-talet stred för har 
idag blivit en självklarhet, något som av utredarna under sista halvan av 1990-talet 
betraktas som naturligt; så naturligt att utredarna i Kulturpolitikens inriktning 1995 
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rubriksätter kapitlet som ska handla om bl.a. folkbibliotek med: ”Litteratur och 
bibliotek”. (SOU 1995:84, s.461) 
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9.3 Filmen 
 
Vi redovisar här vilken syn som framträder på filmen som medium i statliga 
utredningar. Sammantaget med synen på folkbibliotekets verksamhet samt synen på 
boken kan vi genom att visa synen på filmen få den helhetsbild som behövs för att vi 
ska kunna klarlägga och diskutera filmens ställning som medium på svenska 
folkbibliotek i jämförelse med boken.  
 
Jämfört med utredningar om folkbibliotek och litteratur är det en större variation på de 
filmpolitiska utredningarna, eftersom några handlar om filmcensur och andra handlar 
om kulturpolitiska stöd till filmen. Det finns också en utredning som handlar om video.  
 

9.3.1 Filmcensuren: Betänkande 1, SOU 1951:16  
 
1949 års Filmkommitté tillsattes för att utreda frågan om filmcensur. Av direktiven 
framgår att utredningen har tillsatts p.g.a. en debatt där vissa menade att filmcensuren 
skulle skärpas och andra menade att filmcensurens existensberättigande kunde 
ifrågasättas. Uppdraget var att göra en förutsättningslös prövning av den 
granskningsverksamhet som då bedrevs. En särskild fråga var den om barntillåten film 
och prövningen av vilka filmer som skulle vara barntillåtna. Det var den första 
översynen av filmgranskningsfrågor som gjorts på 37 år. I direktiven rekommenderades 
att om utredningen ansåg att en förhandsgranskning av film skulle fortgå, skulle den ske 
under allmän insyn, förankrat i representanter för samhällets kulturella och sociala 
strävanden, exempelvis olika kulturintressen, folkrörelser och föräldraintressen.  
 
Kommittén bestod av direktören för statens biografbyrå27 samt en annan direktör, en 
docent samt en med kandidatexamen, en överlärare, en redaktör, en fru samt som 
ordförande S. J. E. Ohlon, rektor vid ett högre allmänt läroverk i Göteborg. Utredningen 
lämnade betänkandet Filmcensuren: Betänkande 1 år 1951. (SOU 1951:16, s.5, 7-9)  
 
Filmcensurens uppgift var enligt utredarna inte bara att skydda medborgarna från film 
med förråande våld samt upphetsande inslag (sex och pornografi), utan att stävja filmen 
som medium i sig själv för dess påverkande effekt på människor. Om filmen och 
filmcensuren: 
 

Den underlåter i hög grad att befatta sig med väsentliga ting, som berör oss 
alla och samhället. Den ger en ensidig belysning åt individens livsföring, 
knappast åt hans arbetsliv eller familjelivets mindre dramatiska drag, den 
visar en massa hetsande konkurrens men mycket lite av en uppbyggande 
samverkan kring gemensamma mål. /…/ Filmen är ett av våra stora 
massmedel för uppfostran och känslomässig påverkan. Den kan inte utan 
risk lämnas ut helt åt ett fritt näringslivs förvaltning med bara det skydd en 
alltmer vikande censur innebär. (SOU 1951:16, s.52-53) 

 
Utredarnas synpunkter kan jämföras med de synpunkter som framkommit i 
folkbiblioteks- och litteraturutredningar (se ovan SOU 1984:23, 1984:30, 1997:141), där 

                                                 
27 Statens biografbyrå är det organ som förhandsgranskar film. 
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litteraturen och bokens kraft att påverka människor på ett omvälvande sätt omnämns i 
positiva ordalag. Filmens kraft att påverka är däremot inte något positivt, utan något 
negativt och farligt. Jämför vi med hur den allmänna, vedertagna synen på 
skönlitteraturen har varit historiskt (se kapitel 5.1), finns det stora likheter med hur 
utredarna såg på film 1951. Under 1700- och 1800-talen betraktades även 
skönlitteraturens påverkanskraft som negativ och farlig.  
 
Följande argumentation fördes av 1949 års filmkommitté:  

 
Kommittén vill behålla filmcensuren, därför att filmen inte bara är en 
konstart utan också ett påverkningsmedel av betydande styrka och 
utbredning och filmproduktionen är ekonomiskt beroende av en bred och lätt 
suggererad publik. /.../ Med tanke på filmens växande inflytande och stora 
publik bland ungdomen är det fortfarande ett samhällsintresse, att ett 
kontrollorgan håller vakt mot osund spekulation i upphetsning och råhet. 
Kommittén /.../ tror sig icke kunna bedöma frågan om kriminalfilmernas 
eventuella omedelbara inverkan på ungdomsbrottsligheten. Problemet är 
ytterst komplicerat, och filmerna torde i ifrågakommande fall få anses som 
tillfälliga utlösande orsaker /…/. (SOU 1951:16, s.14) 
 
Även när det gäller mentalhygieniska frågor, är det svårt att göra kategoriska 
uttalanden om skadeverkningar av film annat än när det gäller barn och 
psykolabila personer. När det gäller vuxna, »normala» människor, är det 
också svårt att väga mot varandra vådorna av en psykisk upphetsning och 
värdet av en konstnärlig upplevelse. /.../ Främst bör censuren ingripa mot 
sadistiska och nedbrytande inslag, som på grund av filmens suggestionskraft, 
filmens utbredning och filmens kommersiella karaktär kan få mycket vida 
och djupa verkningar. (SOU 1951:16, s.25) 

 
Utredarna ville gå till grunden i frågan om filmen är skadlig och stödde sig också på vad 
Foucault skulle definiera som sanningstvånget eller uppdelningen mellan det sanna och 
det falska. Utredningen innehåller en rad vetenskapliga undersökningar för att 
legitimera censuren, eller i Foucault terminologi förbudet. En av undersökningarna som 
utredarna hänvisar till genomfördes i USA med hjälp av psykologiska och sociologiska 
universitetsinstitutioner och kunde hänföras till forskning under samlingsnamnet Payne 
Fund Studies. I sådana studier har forskare med hjälp av psykogalvaniska 
mätinstrument mätt elektriska strömmar i kroppen och fastslagit att filmen frambringar 
en stark känslomässig reaktion hos barn och ungdomar. (SOU 1951:16, s.64) 
 
En annan undersökning som utredarna hänvisar till är fysiologen N. Kleitmans studie 
som gick ut på att genom att ta febern på två flickor; en på 10 år och en på 20 år, i 
biografen, konstatera en temperaturhöjning och fastslår att filmen verkar upphetsande. 
(SOU 1951:16, s.66)  
 
Ett tredje exempel är forskning bedriven av tre forskare vid Ohio universitet som 
använder sig av en hypnograph och ser att de barnhemsbarn de har undersökt (noga 
utvalda av tränade psykologer) rör mer på ögonen i sömnen när de får se film innan de 
ska gå och lägga sig. Forskarna resultat är allvarliga: ”en försvagning av hämningarna 
gentemot beteenderubbningar av skilda slag”. (SOU 1951:16, s.67)  
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Ett fjärde exempel är barnläkaren och forskaren Mary Preston som finner att filmen 
framkallar: ”bland annat nervositet, sömnrubbningar, ängslan, nagelbitningar, 
dagdrömmeri o. s. v.”. (SOU 1951:16, s.67)  
 
Ett femte exempel är psykologen Ellen Siersted som med infraröd film har fotograferat 
barnhemsbarn när de ser Disney- och Tarzanfilmer, låtit psykologer analyser bilderna 
och kommit fram till att barnen påvisar ångestreaktioner. (SOU 1951:16, s.69)  
 
Utredarna hänvisar också till medicinsk forskning där Olof Bruel har undersökt en 15-
årig flicka som har fått fobisk ångest och minnesförlust efter ha varit på biograf. (SOU 
1951:16, s.70) 
 
Utredarna förlitade sig till och med på artiklar publicerade i ockultistiska tidningar: 
Redslob & Brini beskriver i Annales d´oculistique en 14-årig flicka som såg en film om 
en blind flicka, vilket ledde till att hon själv blev blind och inbunden. (SOU 1951:16, 
s.70) 
 
Utredarnas syn på filmens fält och filmen som ett kulturellt fenomen är allt annat än 
positivt. Filmen upplevs snarare som en farlig företeelse som förutom att det fördärvar 
ungdomarna, till och med hotar det demokratiska samhället: 

 
Den moderna filmen har under sin snabba utveckling hunnit bli ett samhälls- 
och kulturproblem av stor betydelse. Genom sin väldiga utbredning, sin 
starka suggestionskraft och sina växande tekniska resurser är den nu ett av 
tidens mest effektiva medel för masspåverkan, där den direkta propagandan 
troligen spelar mindre roll än underhållningsfilmernas förtäckta och 
komplicerade inflytande. Många demokratier, däribland Sverige, har därför 
ansett det nödvändigt att genom statliga censurorgan kontrollera all film som 
visas i landet och skydda medborgarna från direkt skadliga påverkningar. 
/…/ Filmens suggestionskraft och teknik fullkomnas ständigt. Filmen arbetar 
nu med både ljud och ljus och färg, /.../ och den kan realistiskt åskådliggöra 
blodiga och uppskakande scener i detaljerade närbilder. Den kan skildra 
praktiskt taget alla områden av livet, och den upplevs ofta, särskilt av den 
yngre publiken, inte som konst eller underhållning utan som fotograferad 
verklighet. (SOU 1951:16, s.10)  
 

Utredarnas syn på filmen och dess påverkan som ett hot mot demokratin, kan mycket 
väl liknas vid det hot etablissemanget på 1700-och 1800-talen kunde se i romanen. Den 
ansågs då bl.a. kunna utgöra ett hot mot den rådande familjenormen och sexualmoralen, 
som t.o.m. kunde leda till brottsliga handlingar, och den rådande synen var även att 
romanen kunde påverka unga kvinnor och män så att de blev missnöjda med tillvaron 
(se kapitel 5.1), vilket kan liknas vid att som i citatet ovan uppleva film som 
fotograferad verklighet. Utredarnas syn på filmens konstnärliga utveckling var allt annat 
än positiv: 
 

Men filmens konstnärliga utveckling har inte fortgått i samma takt som dess 
erövring av publiken. Visserligen har filmen utvecklat sina artistiska resurser 
och försökt fylla en uppgift som lättillgänglig förströelse. Den har också 
försökt sig på allvarliga ämnen och ambitiösa uppgifter, men resultatet har 
inte sällan blivit kompromissartat, och en stor del av filmen står fortfarande 
konstnärligt och intellektuellt på en mycket låg nivå. Flacka och begränsande 
underhållnings- och kriminalfilmer med tvivelaktiga tendenser och 
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idealbildningar dominerar världsmarknaden, medan högklassig 
underhållning och verk med djupare innebörd hör till undantagen. (SOU 
1951:16, s.10) 
 

Filmen beskrevs som ett kommersiellt nöjesjippo utan konstnärliga ambitioner. Det 
berodde enligt utredarna på att filmproducenterna var tvingade att kalkylera med stora 
publikmassor. Utredarna ansåg att: 

 
/…/detta beroende av den stora massan har lett till att produktionen ofta 
vädjat till den sämre eller ytliga smaken. Kanske har denna publiksmak i sin 
tur påverkats av dessa ytligt glittrande och andligt torftiga filmer, som 
erbjuder lockande avkoppling från publikens egen vardag och personliga 
besvikelser. Det visar sig därför ofta svårt att få avsättning för de bättre, 
konstnärliga filmerna med allvarligt innehåll. (SOU 1951:16, s.10-11) 

 
Bourdieus värderingskriterium mellan det kommersiella och det ickekommersiella, 
vilket vi beskriver i kapitel 3.1.5, blir synligt i citatet ovan. Bourdieu menar att 
motsättningen alltid är strukturellt densamma på de olika fälten. Motsättningen går 
alltid mellan storproduktion och begränsad produktion. Bourdieu menar att det är en 
fråga om produktion av tro, för båda produktionssätten söker vinst, de har bara olika 
strategier för detta. Enligt Bourdieu är en av de vanligaste strategierna när man vill 
klassa ned en kulturell företeelse att påstå att den är kommersiell. Filmens fält blev här 
föremål för en sådan nedklassning av utredarna. Implicit påstod utredarna att detta 
förhållande inte råder för andra medium som t.ex. böcker etc.  
 
Språkbruket i utredningen visar en väldigt negativ syn på mediet film. De ordval och 
den terminologi som utredarna använder som filmen som medium är:  
samhälls- och kulturproblem, väldiga utbredning och starka suggestionskraft, medel för 
masspåverkan, förtäckta inflytande, (behövs) skydd för skadliga påverkningar, blodiga, 
uppskakande, lättillgänglig förströelse, konstnärligt och intellektuellt på en mycket låg 
nivå, flacka och begränsande underhållningsfilmer, psykisk upphetsning, kommersiella 
karaktär, djupare innebörd hör till undantagen, ytligt glittrande och andligt torftiga, 
påverkningsmedel av betydande styrka, beroende av en bred och lätt suggererad publik. 
 
Ett sådant språkbruk medför diskursiva utestängningsmekanismer. Det blir svårt att 
påstå att film är ett medium som har ett värde likt andra medier som t.ex. boken. Det 
blir också svårt att hävda att filmen är en del av den konstnärliga och kulturella sfären 
överhuvudtaget.  
 
Vid en problembildsanalys framträder flera problem.  
Problemen med filmen som beskrivs är följande: 
1. Filmen är ett stort samhälls- och kulturproblem. 
2. Filmen är för populär. 
3. Filmen är ett suggestivt medel för masspåverkan. 
4. Filmen är för våldsam. 
5. Filmen upplevs av ungdomar som fotograferad verklighet. 
6. Filmen är lättillgänglig förströelse och saknar konstnärligt djup.  
 
Orsaken till dessa problem beskrivs vara:  
1. Filmen som medium i sig självt. 
2. De ekonomiska förutsättningarna som gör filmen kommersiell. 
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Lösningarna på problemet beskrivs av utredarna vara: 
1. En fortsatt filmcensur. 
2. En fortsatt skatt på filmförevisningar.  
 
Klassificeringen av filmen som ett kommersiellt ytligt underhållande väsen; ”filmens 
kommersiella karaktär kan få mycket vida och djupa verkningar” (SOU 1951:16, s.25), 
stämmer väl överens med den uppdelning som Bourdieu har identifierat mellan 
kommersiellt och ickekommersiellt. Vi kan också identifiera strider mellan fälten där 
utredarna tillhör ett annat fält än det filmkulturella fältet och genomgående lägger ned 
stor kraft på att misskreditera filmens fält. Vi kan också identifiera den första av 
Foucaults tre utestängningsprinciper (se kapitel 3.3), den om förbudet. Det är bara i 
filmens fält det förekommer ett direkt förbud i form av förhandsgranskning och 
eventuell censur. Detta faktum kommenterar vi bara här i den första censurutredningen 
men det gäller för alla efterföljande filmcensurutredningar. 
 

9.3.2 Filmens inflytande på sin publik, SOU 1967:31 
 
Nästa utredning på filmcensurens område tillsattes 1964 och fick namnet 
Filmcensurutredningen. Grunden till utredningen var en pågående diskussion och 
oklarhet om filmcensurens berättigande för en vuxen publik. Regeringen hänvisar i 
direktiven till att vissa områden är alltför outforskade av vetenskapen och som exempel 
anges hur påverkan från film skiljer sig från påverkan från andra massmedier. Uppgiften 
för utredningen var att bättre än tidigare motivera vilka faktorer som kan legitimera en 
särskild förhandsgranskning av film. Utredningen bestod av fyra riksdagspolitiker 
däribland utbildningschefen och justitierådet, en folketshuschef samt som ordförande 
lagmannen Gunnar Ekblad.  
 
Utredningen skulle också enligt direktiven tillföras särskild expertis som vetenskapligt 
kunde dokumentera och analysera de områden som behövdes för att skaffa en mer 
välmotiverad grund. Denna grupp, filmforskningsgruppen, bestod av fyra 
beteendevetenskapliga forskare inom olika fack, ordförande var Filminstitutets 
verkställande direktör Harry Schein och sekreterare fil. lic. Leif Furhammar. 
Forskningsgruppen lämnade på utredningens begäran en sammanfattande rapport år 
1967: Filmens inflytande på sin publik. Rapporten innehöll de undersökningar som 
filmforskningsgruppen genomfört dittills ställda mot bakgrund av tidigare forskning. 
Utredningen avlämnade rapporten som sitt betänkande SOU 1967:31. (s. 3-4, 7) 
 
Synen på filmen är mer positiv, filmforskningsgruppen tittade t.ex. på möjligheterna att 
använda film som ett pedagogiskt hjälpmedel. De genomförda undersökningarna visade 
att filmundervisning inte har gett en bättre omedelbar kunskapsförmedling jämfört med 
andra metoder, men forskarna kom fram till att ”kunskapsbortfallet genom den s.k. 
»glömskeeffekten» visade sig vara mindre för filmen än för de andra metodernas 
vidkommande”. (SOU 1967:31, s.12) Forskarna påpekade sedan att olika medier och 
material lämpar sig för olika inlärningsmetoder.  
 
Statens eventuella oro för hur filmen påverkar sin publik besannades inte av 
filmforskningsgruppen. Forskningsgruppen kritiserar tidigare undersökningar som 
tillskriver filmen en stor påverkanskraft på individers attityder och värderingar och 
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menar att de enkla attitydtestningar som genomförts var bristfälliga och inte isolerade 
filmens påverkan från andra påverkningsfaktorer. Forskarna framhåller att ”de 
attitydpåverkningar som härrör från filmerna har emellertid visat sig alltför 
komplicerade för att enbart filmernas tendens ska kunna betraktas som avgörande 
faktor” (SOU 1967:31, s.13) och slutsatsen upprepas flertalet gånger i utredningen. 
(SOU 1967:31, s.23, 26, 30) 
 
På de flesta punkter kommer filmforskningsgruppen fram till att det inte finns 
några vetenskapliga belägg för att filmen som medium skulle skapa asociala 
personer eller leda till ”kriminalitetens tilltagande”. (SOU 1967:31, s.26) 
 
Utredarna menar i samma anda att det inte finns några belägg för att just mediet film ska 
censurgranskas, de framhåller att det knappast är meningsfullt ”att tillmäta filmen 
ensam bland alla dessa påverkningsfaktorer en sådan särklass att den enbart för sina 
attitydeffekters skull borde vara underkastad särskilda samhällsingripande”. (SOU 
1967:31, s.14) Utredarna framhåller dock att deras egen forskning inte tillför någon ny 
empirisk fakta kring filmens påverkan på individen eller filmens reella betydelse för en 
ökande kriminalitet, lika lite som den tidigare, bristfälliga forskningen som de kritiserar 
har gjort det. (SOU 1967:31, s.26)  
 
Forskarna menar att ett ”ständigt konsumerande av våldsfilmer och andra filmer som 
tecknar asociala beteendemönster” (SOU 1967:31, s.30) kan leda till skador på lång sikt 
för personer som redan är på glid eller kriminaliserats. De understyrker dock att det inte 
är den enskilda våldsfilmen eller scenen i sig som är skadlig. (SOU 1967:31, s.30) 
Forskarna knyter an till och vände sig emot tidigare utredningar på filmcensurens 
område som använder skyddandet av ungdomar som ett argument för censur:  
 

Konklusionen skulle då bli att det inte finns anledning befara ett inflytande 
som leder till asociala attityder hos det stora flertalet ungdomar. (SOU 
1967:31, s.30) 

 

9.3.3 Filmen: censur och ansvar, SOU 1969:14 
 
1964 års Filmcensurutredning lämnade sitt slutbetänkande Filmen: censur och ansvar 
1969. Utredarna gav en viss upprättelse till filmen som medium och de menade att det 
inte bara var inom filmens fält som affärsmässiga spekulationer i en bred publiksmak 
förekom:  
 

Filmindustrin måste i regel kalkylera med mycket stora publikmassor för att 
en film skall bära sig. Detta ekonomiska beroende av en bred publik har lett 
till att filmproduktionen ofta vädjar till en mera ytlig smak och inte vågar ta 
risken av att satsa på konstnärlig film. Att film sålunda i stor utsträckning 
produceras med det primära syftet att nå största möjliga vinst och inte med 
tanke på att framställa kulturellt värdefull film är dock enligt utredningens 
mening inte i och för sig något skäl för censur. Affärsmässig spekulation i en 
bred publiks förmodade önskningar och behov förekommer på många andra 
områden där censur inte kommer i fråga. Man kan peka t.ex. på boulevard- 
och serietidningar. (SOU 1969:14, s.28) 

 
Vid en problembildsanalys framträder följande mönster: 
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Problem: Film är belagd med censur. 
 
Orsak: Filmen upplevs av staten som ett för kommersiellt medium. 
 
Lösning: Utredarna pekar på att filmen inte är den enda kommersiella kulturer. 
 
Här görs inte den uppdelningen, som man gjort i en del andra utredningar28, mellan 
filmens fält som kommersiellt och några andra kulturformers fält som ickekommersiella. 
Utredarna går dock inte så långt att de hävdar att vissa bokförlag skulle ge ut litteratur i 
syfte att tjäna pengar, utan det är serie- och boulevardtidningar som får representera 
andra fält som är präglade av kommersialism.  
 

9.3.4 Samhället och filmen: Del 1, SOU 1970:73 
 
1968 tillsattes en utredning som svar på krav på en vidareutbyggnad av 1963 års 
filmreform. Utredning fick namnet Filmutredningen 1968 och lämnade fyra 
delbetänkanden: Samhället och filmen delbetänkande 1-4. I direktivet fanns följande 
villkor att utreda: möjligheterna för förbättring av distribution av kvalitetsfilm särskilt 
till landsorten, undersöka nya distributionsvägar, filmstudiorörelsens villkor, 
barnfilmsfrågan, frågan om ett ökat samarbete mellan filmbransch och TV kring 
produktion av film, se över filmundervisningen, se över kortfilmens situation, bedöma 
konsekvensen av en mervärdesskatt på filmområdet samt att undersöka organisation och 
förhållanden i den svenska filmbranschen. (SOU 1970:73, s.7) Utredningen bestod av 
två riksdagspolitiker, en advokat, en folketshuschef, regissören Jan Troell, 
Filminstitutets verkställande direktör Harry Schein samt som ordförande presidenten i 
Göta Hovrätt, N. Erik Åqvist. (SOU 1970:73, s.3) Det första delbetänkandet (SOU 
1970:73) berörde områdena Samhällsstödda biografer, Filmstudios, Barnfilm och 
Filmbranschen och TV. 
 
Här börjar synen på filmen att svänga och utredarna menar att filmen är en betydande 
kulturfaktor som felaktigt har blivit betraktad som lyxkonsumtion av tvivelaktigt värde.  
 

Samhället har beträffande stora delar av kulturdistributionen genomfört 
betydande reformer och andra åtgärder. När det gäller filmdistributionen har 
i stort sett inga samhällsåtgärder vidtagits. Detta kan förklaras av att filmen 
jämförelsevis sent blivit uppmärksammad som en betydelsefull kulturfaktor. 
Men också av att produktion och visning av film länge i stor utsträckning 
varit en så utpräglad kommersiell företeelse. (SOU 1970:73, s.18) 

 
I en fotnot finns en förklaring till ovanstående där utredarna menar att filmens fält kom 
att bli betraktat som ett kommersiellt fält vilket har fått konsekvenser för filmen idag: 
 

en orsak till att filmen blev en kommersiell företeelse kan ha varit att film- 
och biografnäringen i Sverige byggdes upp efter utländskt, framför allt 
amerikanskt mönster. Filmen slog igenom i Sverige mot bakgrund av 
amerikanska erfarenheter: att det var lönsamt att producera och visa film. 

                                                 
28 Sådana distinktioner om filmen som ett kommersiellt fält görs i följande offentliga utredningar: SOU 
1951:16, SOU 1984:23 och delvis i SOU 1981:55. 
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Tanken att tjäna pengar på film kom också att föresväva statsmakterna. Den 
hårda biografnöjesskatten infördes därför att filmen ansågs vara en lönsam 
näringsgren och inte en kulturgren. Troligen uppfattades film också som en 
lyxkonsumtion av tvivelaktigt värde som kunde motverkas genom 
beskattning. Denna syn på filmen, som filmbranschen och statsmakten 
hjälptes åt att skapa, torde ha bidragit till dagens problem på filmens område 
jämfört med teater, musik, bildkonst osv. (SOU 1970:73, s.18) 

 
 
Vid en problembildsanalys framträder följande: 
 
Problem: Filmen har inte haft något distributionsstöd.  
 
Orsak: Filmen uppfattas av staten som en lyxkonsumtion av tvivelaktigt värde som 
kunde motverkas genom beskattning. 
 
Lösning: Utredarna föreslår ett borttagande av skatten och ge stöd till kvalitativ 
filmproduktion. 
 
Utredarna är inne på samma teorier som Bourdieu är (se kapitel 3.1.5). Utredarna pekar 
på att nedklassningen av filmens fält som i huvudsak präglat av kommersialism, får 
konsekvenser för filmen som konstform idag jämfört med andra kulturella fält. 
 

9.3.5 Samhället och filmen: Slutbetänkande, SOU 1973:53 
 
Det fjärde av 1968 års Filmutrednings betänkanden Samhället och filmen utgjorde 
slutbetänkande. (SOU 1973:53) Nu betraktas filmen, för första gången i offentliga 
utredningar om film, som ett helt jämställt medium med samma kulturella värde som 
andra medier, t.ex. boken. Utredarna lyfte också in 90 sidor filmhistoria i utredningen 
och använde dessa för att visa på filmens konstnärliga utveckling. Utredarnas syn på 
filmen som ett medium likt andra medförde att utredarna menade att samhället måste se 
till att en rimlig filmproduktion säkrades och att det skapades möjligheter att ”se god 
film i olika delar av landet. Det sistnämnda bör självfallet gälla också mindre orter och 
landsbygden.” (SOU 1973:53, s.12) 
 
Utredarna uppfattade 1963 års filmreform som ett ”erkännande från statsmakternas sida 
av filmen som samhälls- och kulturföreteelse”. (SOU 1973:53, s.12) Utredarna menade 
att ”filmen är vår egen tids konstart, den som genom emotionellt berikande upplevelser 
eller i egenskap av samhällspegel eller instrument för samhällskritik och samhällsdebatt 
tillhör ett samhällets viktigaste manifestationer”. (SOU 1973:53, s.12) Det är alltså inte 
bara filmens erkännande från statsmakterna som utredarna poängterade, utan utredarna 
anser också att filmens konstnärliga uttryck har höjts till nya nivåer och borde också 
därför betraktas som en ny konstart:   
 

Från att tidigare ha varit och ännu på många håll fortfarande vara enbart en 
distributionsapparat för något som koncipierats i en annan form har, påpekas 
där, för filmen skapats egna, självständiga uttrycksformer och utvecklats ett 
eget ”filmiskt” språk. Filmen har därmed accepterats som en ny konstart, 
jämbördig övriga konstarter. I dag är filmen ett mångsidigt, högt utvecklat 
och differentierat medium för snabb, närgången, effektiv kontakt mellan 
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människorna och verkligheten omkring dem. Filmen har blivit ett smidigt 
och slagkraftigt instrument för gestaltningen av den moderna människans 
situation och villkor. (SOU 1973:53, s.12-13) 

 
 
När det gäller ungdomar använde utredarna helt andra uttryck jämfört med tidigare 
utredningar, som handlade om ifall filmen var skadlig eller farlig för ungdomar. Här 
motiverar utredarna istället med att ungdomarna är en viktig målgrupp att nå med 
filmen: 
 

Filmens betydelse markeras särskilt starkt genom att den vänder sig till en 
stor och framför allt ung publik. Antalet biobesök uppgår f. n. till ca 23 milj. 
om året, teater ses av ca 3 milj. Den dominerande delen av biopubliken 
består av ungdomar – en viktig grupp för samhället att nå med 
kulturpolitiken. För breda folkgrupper är filmen det första mötet, ofta det 
enda, med kulturlivet i vidare mening. (SOU 1973:53, s.12) 

 
 
Ordval och terminologi som utredarna använder när filmen beskrivs som medium är: 
kulturaktivitet jämställd med andra, kulturföreteelse, vår egen tids konstart, den som 
genom emotionellt berikande upplevelser, i egenskap av samhällspegel, instrument för 
samhällskritik och samhällsdebatt, tillhör ett samhällets viktigaste manifestationer, 
egna självständiga uttrycksformer, utvecklat ett eget ”filmiskt” språk, ny konstart,  
jämbördig övriga konstarter, mångsidigt, högt utvecklat och differentierat medium för 
snabb närgången effektiv kontakt mellan människorna och verkligheten, smidigt och 
slagkraftigt instrument för gestaltningen av den moderna människans situation och 
villkor. 
 
Utredarnas syn på filmen som medium är väldigt positiv, men ingenstans finner vi de 
utestängningsmekanismer som är frekvent förekommande i litteratur- och 
bokutredningar, där utredarna oftast betraktar boken som ett högre stående medium och 
inte sällan intar en kritisk inställning till andra medier. Filmen betraktas snarare av 
utredarna som jämbördig med andra medier. Vi betraktar därför utredningen som 
mindre diskursiverande i jämförelse med litteratur- och folkbiblioteksutredningarna.  
 

9.3.6 Video, SOU 1981:55 
 
1977 tillsattes Videogramutredningen med uppgiften att utreda frågan om samhällets 
insatser på videogramområdet. Utredningen bestod av två riksdagspolitiker, en 
partisekreterare/kanslichef, en producent samt ordförande riksdagspolitiker och 
författaren Per Olof Sundman. (SOU 1981:55, s.3) 1981 lämnade utredningen sitt 
slutbetänkande Video. Utredarna pekade på att de nya medierna, till trots för att 
förarbetet till kulturpolitiken var inriktad på både gamla och nya medier, hade hamnat i 
skymundan. Utredarna utgick från de generella kulturpolitiska målen som formulerades 
1974, eftersom de inte har fått några direktiv att framlägga nya mål. Utredarna menar att 
videogrammet som medium kan spela en roll i de principiella målsättningar som 
fastslogs då: Yttrandefrihet, aktivitet och gemenskap, motverka kommersialismens 
negativa verkningar, decentralisering, eftersatta grupper, kulturell förnyelse, äldre 
tiders kultur, främja utbyte av erfarenheter och idéer över språk- och nationsgränser. 
(SOU 1981:55, s.84ff) 
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Utredarna presenterar en positiv bild i sin syn på själva videogrammet som medium och 
dess möjligheter. De anser att videogrammet kan stärka gemenskap och verka för 
solidaritet: 
 

Eftersom videogrammet har särskilda förutsättningar som medium för 
gruppanvändning har de speciella möjligheter att sätta igång diskussion och 
meningsutbyte och kan samtidigt stimulera till gemenskap, till solidaritet och 
till arbete för gemensamma mål.  
  Videogrammen kan bidraga till såväl kulturell utveckling som till att 
förmedla underhållning för avkoppling och rekreation. 
  Videogrammen som hjälpmedel i utbildning har många och viktiga 
uppgifter. (SOU 1981:55, s.100) 

 
Den fördel videogrammet har vad det gäller distribution uppfattas av utredarna som 
både en fördel men också ett hot: 
 

Den nya tekniken kan vara enklare som distributionsform, billigare och når 
kanske en större publik. Å andra sidan kan den vara ett hot mot traditionella 
kulturformer, den kan inbära att kommersiella överväganden blir ännu 
viktigare inom kultursektorn och att det blir tekniskt möjligt att koncentrera 
och styra den./…/ Det största hotet är otvivelaktigt att den skapar 
förutsättningar för de internationella intressena att få ett avgörande 
inflytande inte bara över underhållningsmarknaden utan också över det rena 
kulturutbudet, som i en framtid kan komma att överföras till 
videogramdistribution. (SOU 1981:55, s.129) 

 
Utredarna ansåg inte att det behövdes byggas upp en ny organisation för 
videogramdistributionen. De menade att det var onödigt eftersom de folkbibliotek som 
ville komplettera sin verksamhet med videogram nu kunde göra det, och att 
folkbiblioteken kunde fungera som en rationell och effektiv distributionskanal för 
videogram. Utredarna trodde att en väl utformad sådan distributionsmodell kunde stärka 
”bibliotekens mediepolitiska roll”. (SOU 1981:55, s.207) Utredarna ställde sig positiva 
till ett samspel mellan litteratur och ljud- och bildmedierna. Utredarna pekade på att 
utländska erfarenheter visade att ”filmer och TV-program kan tjäna som en naturlig 
introduktion och stimulans till bokläsande”. (SOU 1981:55, s.207)   
 
En anledning till att utredarna var positiva till videogram på folkbibliotek var att de 
förutsåg att ”böcker kommer att bli alltmer beroende av exponering i andra medier, i 
synnerhet de bildmedier, som kan komma att dominera mediekonsumtionen hos stora 
befolkningsgrupper”. (SOU 1981:55, s.207) Utredarna menade att det förelåg en fara för 
folkbiblioteken i att ”isolera medierna från varandra” (SOU 1981:55, s.207), eftersom 
det skulle kunna försvaga folkbibliotekens framtida ställning i mediesamhället. (SOU 
1981:55, s.207) 
 
En annan anledning till den positiva inställningen till videogram på folkbibliotek kan ha 
varit att utredarna antog att det är vad de som arbetar på folkbibliotek vill höra. Det kan 
också ha varit så att utredarna speglade och själva influerades av den diskurs och de 
uppfattningar om folkbiblioteksverksamheten som börjar spridas på 80-talet, om 
läsfrämjande och en starkare koppling till grundskolans svenskämne. Vi beskriver detta 
mer ingående tidigare texten i vår analys av SOU 1984:23 och SOU 1984:30. 
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Utredarna menade att Bibliotekstjänst skulle passa för att distribuera video till 
folkbiblioteken. Utredarna understryker också att om videogram på folkbibliotek ska 
”utgöra ett någorlunda effektivt alternativ till en i stora delar kvalitativt undermålig 
massmarknad” (SOU 1981:55, s.216) måste användarna få låna hem dem. Utredarna 
trodde inte att det kunde komma att röra sig om spelfilm från England eller USA 
eftersom ”flera av filmbolagen är inriktade på kommersiell distribution av videogram 
genom försäljning eller uthyrning till enskilda”. (SOU 1981:55, s.221) Utredarna 
nämnde dock att det i USA pågick försök med utlåning av spelfilm på biblioteken så 
man stänger inte dörren helt för detta alternativ. (SOU 1981:55, s.210, 216, 221)  
 
Vid en problembildsanalys framträder följande problem: 
 
Problem: Internationella intressen kan komma att dominera videoutbudet. 
 
Orsak: Video är ett billigt distributionssystem. 
 
Lösning: Utredarna omnämner det i utredningen och uppmärksammar på så sätt staten 
om problemet. 
 
Ordval och terminologi som utredarna använder när de beskriver mediet videogram är 
både negativt och positivt: 
 
Negativt: kvalitativt undermålig massmarknad, hot mot traditionella kulturformer, 
kommersiella överväganden, internationella intressen får ett avgörande inflyttande på 
kulturen. 
 
Positivt: stimulera till gemenskap, till solidaritet och till arbete för gemensamma mål, 
kulturell utveckling, hjälpmedel i utbildning, introduktion och stimulans till 
bokläsandet, enklare och billigare distributionsform. 
 
Även i den här utredningen finns det tendenser till att beskriva filmens fält som det 
kommersiella fältet med storproduktion.  
 

9.3.7 Statens ansvar för visning och spridning av värdefull film, SOU 
1988:37 
 
1987 tillsattes en enmansutredning för att göra en översyn av verksamheten med stöd 
till spridning och visning av värdefull film. Utredare var direktören vid Stiftelsen 
Hässelby29 Torbjörn Forsell. En konsult har också haft viss medverkan i arbetet. 
Utredningen lämnade 1988 betänkandet Statens ansvar för visning och spridning av 
värdefull film. (SOU 1988:37)  
 
För andra gången nämns biblioteket i en filmutredning, bl.a. omnämns filminstitutets 
biblioteksvideoprojekt som har genomförts med stöd av visningsnämnden. Resultatet 
blev dock magert vilket utredaren tror beror på att hemlån av film inte ingick i försöket, 
utan det rörde sig bara om visningar på folkbiblioteken. I Angered, utanför Göteborg, 

                                                 
29 Hässelby Slott blev 1963 centrum för de nordiska ländernas huvudstäders kulturutbyte, Nordens 
Kulturcentrum.  ( http://home.swipnet.se/hesselby/slottet/index.html [2004-04-02] ) 
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hade bibliotekspersonalen dock gjort ett undantag och där fick användarna låna hem 
UR-filmer. Det tyckte personalen va r bra för det ökade utlåningen av böcker. Utredaren 
kommenterar att samma fenomen har konstaterats på bibliotek i Västtyskland. (SOU 
1988:37, s.44) 
 
Utredaren konstaterar att utlåningen av videogram på bibliotek är mycket blygsam i 
Sverige jämfört med andra länder i Skandinavien och USA. Utredarna menar att det 
måste vara möjligt även för Sverige att expandera utlåningsverksamheten på 
folkbibliotek, och att folkbiblioteken borde kunna utvecklas till en viktig lokal kanal vid 
sidan av biograferna för spridning och visning av värdefull lång- och kortfilm på video. 
(SOU 1988:37, s.44) 
 
Generellt i utredningen framgår dock att film på biograf prioriteras framför film på 
video och att den tolkning som görs av uppgiften att visa och distribuera värdefull film 
främst inriktar sig mot biograffilmvisning. Utredaren ser inte heller några tydliga 
kopplingar till folkbibliotekens potential i förslaget på åtgärder. Dock finns i 
utredningens förslag ett inlägg om att ett antal intresserade folkbibliotek kan medverka 
till att ”öka tillgängligheten på värdefulla spel och dokumentärfilmer av 
kortfilmskaraktär på videogram” (SOU 1988:37, s.63) Varför just filmer av 
kortfilmskaraktär, och inte all värdefull film lämpar sig att sprida i videogramform via 
bibliotek, framgår inte.  
 
Utredaren konstaterar att filmen har varit ett nedprioriterat område i den statliga 
kulturpolitiken: 
 

Till skillnad från vad som varit fallet ifråga om teatern, musiken och 
museiverksamheten har samhället endast gjort marginella insatser för att 
bibehålla eller skapa en institutionell struktur på filmens område, en struktur 
som kunde medverka till att upprätthålla en kontinuerlig verksamhet som 
inte är helt kommersiellt beroende. /.../ Den centrala organisatoriska 
strukturen har varit för resurssvag /.../ Visningsorganisationerna har haft för 
små resurser. Den tekniska utvecklingen har på många håll betraktats som ett 
hot (som måste bekämpas) och inte som en möjlighet för filmen. (SOU 
1988:37, s.56) 

 
Utredaren pekar på det klena statliga stödet som en förklaring till att filmens fält har fått 
en sådan kommersiell prägel som han menar det har. 
 
Utredaren går igenom videostödet och pekar på att visningsnämnden har ansvarat för 
videostödet som infördes på försök 1982 i och med det nya filmavtalet. De kriterier som 
ställts upp för att en verksamhet ska få stöd var följande: 
 
• inte har kommersiell bärkraft  
• har karaktär av pilotprojekt 
• kombinerar produktion och distribution 
• utnyttjar mediets särart för att nå kulturpolitiskt angelägna grupper 
• utvecklar distributionsformer och kollektiva visningsformer 
• finner former för visningar där förberedelse och fortsatt kontakt med publik 

förekommer 
• syftar till att ge kunskap om videoproduktion  
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Vissa av dessa kriterier skulle mycket väl kunna fyllas av biblioteken, men de ingår ej i 
den uppräkning av bidragsmottagare som görs. (SOU 1988:37, s.28) Utredarens syn på 
videogrammet som medieform är klart negativ: ”Biografens kvalitet är att erbjuda 
publiken en upplevelse av spelfilm. Inte enbart att titta på rörliga bilder. Det ombesörjer 
TV och video effektivare.” (SOU 1988:37, s.41) Den typen av diskursivering försvårar 
naturligtvis idén om spridning av värdefull film i videogramform på bibliotek.  
 

9.3.8 En gräns för filmcensuren, SOU 1993:39 
 
1990 tillsattes ett råd med uppgiften att samordna verksamhet mot skadliga 
våldsskildringar i rörliga bilder. Rådet fick namnet Våldsskildringsrådet. I direktivet 
från regeringen framgår att Våldsskildringsrådet har inrättats för att gå den opinion till 
mötes som regeringen menar utbredde sig efter videovåldsdebatten i mitten av 80-talet. 
Rådet ska verka mot våldsskildringar med hjälp av medel som opinionsbildning, 
kunskapsutbyte och information. Rådet ska bara granska våldskildringar i rörliga bilder 
men dock inte begränsa sig till film, utan inkludera alla medier där bilderna rör på sig 
som t.ex. data och TV-spel. Rådet ska också följa forskningen inom massmedia och 
något som regeringen i direktivet har valt att kalla påverkanforskare. Rådet fick till den 
här utredningen uppdraget att se över om det vore lämpligt med en 18-årsgräns på film 
samt se om en nordisk harmonisering var möjlig. Våldsskildringsrådet bestod av en 
avdelningsdirektör från brottsförebyggande rådet, chefen för Statens biografbyrå, 
avdelningschefen från Filminstitutet, representanter från; socialstyrelsen, 
skolöverstyrelsen, skolrådet en ungdomsvårdskola samt några olika beteendevetare och 
en riksdagsledamot.  
 
Utredarna gick bland annat igenom bildvåldets effekter och redovisade en rad 
undersökningar och forskning som påvisade att det var av vikt hur mycket och hur ofta 
man tittade på våldsskildringar, det är enligt utredningen alltså den upprepade 
exponeringen av våldskildringar som är skadligt. Utredarna redovisar ingen forskning 
som exakt pekar på varför rörliga bilder som visar våld skulle vara skadliga eller 
skadligare än t.ex. våldsskildringar i böcker. Utredarna ansåg det dock viktigt att 
understryka ”att ingen undersökning kommit fram till att mediavåldet skulle vara den 
enda orsaken till aggression”. (SOU 1993:39, s.38) Utredarna styrker detta med ett 
påstående med en enligt oss väldigt underlig oredovisad forskning: 
 

De statistiska orsakssamband mellan tittande på underhållningsvåld och 
aggression som med avancerade metoder kunnat urskiljas på lång sikt, 
förklarar som högst några få procent av den ökade aggressionen. (SOU 
1993:39, s.38) 

 
Utredarna drog sedan inte den slutsats som vi drar av ovanstående citat, nämligen att det 
inte går att föra i bevis om filmvåldets skadliga effekter. Utredarna konstaterade istället 
att medierna inte ensam kunde utpekas som enda syndabocken och drar slutsatsen att 
andra effekter av medievåldet är klarlagda: 
 
• Medievåldet kan ge upphov till rädsla. 
• Man kan tillvänja sig vid medievåld så att man inte blir så rädd. 
• Barn såväl som vuxna kan få en skev bild via medievåldet av hur mycket våld som 

förekommer i verkligheten. (SOU 1993:39, s.38) 
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Utredarna ställde sig också frågan om bildvåldet har blivit värre, men har svårt att 
utifrån den forskning de hade för handen då avgöra det. De konstaterar dock att oron 
bland föräldrarna har ökat. Hur utredarna har identifierat den ökande oron bland 
föräldrarna redovisade de aldrig i sin utredning. (SOU 1993:39, s.40) 
 
Vid en problembildsanalys framträder följande: 
 
Problem: Våldsskildringar i rörlig form är skadliga. 
 
Orsak: Staten har fastslagit detta fokus redan i direktivet. 
 
Lösning: Utredarna presenterar forskning som delvis styrker direktivets påståenden. 
 
Utredningen bär lite prägel av den första censurutredningen i vårt material SOU 
1951:16. Formuleringarna är inte lika kraftiga och terminologin om filmens 
skadeverkningar är utbytt mot mediavåldets skadeverkningar och på så sätt sakligare 
formulerad. Utredarna anser dock fortfarande att det är normalt att diskutera våldets 
eventuellt skadliga verkan uteslutande i medier med rörliga bilder. Vi menar att detta är 
ett exempel på hur utredarna tar utgångspunkt i något som vi tidigare i kapitel 3.3 
definierat som kontextuellt, men som de uppfattar som en objektiv utgångspunkt för sin 
undersökning och diskussion. 
 

9.3.9 Kulturpolitikens inriktning, SOU 1995:84 
 
1993 tillsattes en kulturutredning med uppgiften att utvärdera 1974 års kulturpolitik 
samt lämna förslag om mål och åtgärder för den framtida utvecklingen. 1995 lämnade 
kulturutredningen sitt slutbetänkande Kulturpolitikens inriktning. Filmpolitiken 
behandlas i ett eget kapitel: Film. 
 

Film är en ung konstform. Den förenar och förmerar egenskaper från andra 
konstområden. Film är ett effektivt medium för masspridning av rörliga 
bilder. Bland de unga är intresset för film mycket stort. Ökade insatser bör 
göras för bevarandet av filmen. (SOU 1995:84, s.29) 

 
Det är först sedan slutet av 1970-talet som ett bredare kulturpolitiskt synsätt 
börjat tillämpas på filmområdet. Den främsta anledningen var att 
biografpubliken minskat och att utbudet av film på biograf allt mer 
begränsats till säkra publikfilmer, särskilt på mindre och medelstora orter. 
(SOU 1995:84, s.452) 

 
Ordval och terminologi som utredarna använder för att beskriva mediet film är:  
ung konstform, förenar och förmerar egenskaper från andra kulturområden, effektivt 
medium.  
 
Vid en problembildsanalys framträder följande: 
 
Problem: Utredarna identifierar att filmvisning och spridning ej är lika lönsamt som 
tidigare, vilket leder till en större koncentration av kassasuccéer.  
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Orsak: Utredarna identifierar att biografpubliken sviker. Anledningen anges ej. 
 
Lösning: Utredarna föreslår ett ökat filmstöd.  
   
Synen är övervägande positiv, det finns till och med en tendens till att höja filmen som 
konstform över andra konstformer.  
 

9.3.10 Ny svensk filmpolitik, SOU 1998:142 
 
1998 tillsatte regeringen en utredning med uppgiften att lämna förslag till utformandet 
av det framtida stödet till svensk filmproduktion och därmed sammanhängande 
verksamhet. Utredningen fick namnet Filmutredningen och författaren Per Olov Enquist 
förordnades som särskild utredare. Som experter förordnades en filmproducent, tre 
verkställande/vice verkställande direktörer, en dramachef, en biografkonsulent, tre 
filmare, en kulturchef och en biträdande programchef. Utredningen lämnade 1998 
betänkandet Ny svensk filmpolitik. (SOU 1998:142, s.3) 
 
I utredningen ligger en implicit kritik mot filmavtalet som så att säga har lämnat ut 
filmen till de kommersiella krafterna. Utredaren hade helst sett en filmpolitik där staten 
helt tog över ansvaret för filmen men det ligger inte i utredarens direktiv att föreslå 
sådana ordningar. (SOU 1998:142, s.135) Utredaren anser att den geografiska 
ojämlikheten när det gäller möjligheten att ta del av filmutbudet är stor och att en 
uppgift i den nya svenska filmpolitiken måste vara att skapa förutsättningar för film att 
nå ut i hela Sverige. (SOU 1998:142, s.61) 
 

Filmpalatsen är mötesplatser för både konstnärliga upplevelser, och möten 
mellan människor. Men också där finns en ensidighet i utbudet, och därmed 
en styrning av sinnen och värderingar, som aldrig skulle accepteras inom 
något annat konstområde. (SOU 1998:142, s.61) 
 
I ingen annan konstart är heller repertoaren så styrd av kommersiella 
marknadsmekanismer som inom filmen. En ny filmpolitik måste slå vakt om 
en bredd, mångfald och konstnärlig valfrihet inte bara på produktionsplanet, 
utan också inom distributionen. (SOU 1998:142, s.62)  

 
Filmens fält beskrivs av utredarna med hjälp av ordval och terminologi som: 
konstnärliga upplevelser, möten, men också av: ensidighet i utbudet, kommersiella 
marknadsmekanismer, styrning av sinnen och värderingar.  
 
Vid en problembildsanalys framträder följande: 
Problem: Utredarna anser att film som medium inte når ut i hela landet 
Orsak: Filmavtalets utformning. 
Lösning: Utredarna föreslår att staten tar över hela ansvaret för filmpolitiken. 
 
Bilden som framträder är både positiv och negativ. Sammanfattningsvis har utredaren 
inte något emot filmen som medium, men ställer sig kritisk till den för kultur speciella 
ekonomiska struktur som filmens fält lyder under. 
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9.3.11 Sammanfattning 
 
Utredningarna om filmpolitik präglas mycket mer av kritik mot filmen jämfört med 
utredningar om litteratur som genomgående har en positiv framställning av boken som 
medium. Delvis beror det på att vissa utredningar handlar om filmcensur, men även 
andra utredningar, t.ex. betänkandet Video som kom 1981, rymmer negativa 
formuleringar. Att mediet video följs av negativa formuleringar märks även i 1988 års 
betänkande om visning och spridning av värdefull film, där utredaren beskriver 
biograffilmen med större värde jämfört med filmen på video. Starkast diskursiva 
formuleringar om filmens negativa verkningar finns i 1950-talets utredning.  
 
Under 1960- och 1970-talet präglas utredningarna av mindre auktoritativa beskrivningar 
och formuleringar. Utredningarna utmärks snarare av en öppenhet i sin syn på mediet 
film, även om det på 1970-talet finns en svag diskursivering i utredarnas uttryck om att 
filmen är en betydande kulturfaktor som bör stödjas. Vi har därför valt att betrakta 
denna period som en idealiserande period. Diskursiveringen medför dock inget 
trendbrott, då den gamla, starka diskursen ligger kvar och präglar, om än i mindre 
utsträckning, utredningar framåt i tiden.  
 
Utredningarna kring film, närmare bestämt de som handlar om censur, har 
genomgående inslag om och anknytning till forskning. Under 1950-talet används 
forskning för att påvisa filmens starka påverkningskraft, som under 1960-70 talet 
förkastas som bristfälliga av dåvarande utredare, som istället lyfter fram befintlig och 
egen genomförd forskning som visar på att sådana samband inte har kunnat påvisas. 
Båda utredningarna knyter an till de rådande diskurserna och använder forskning på ett 
sätt som stärker dem. 
 
Tendensen att beskriva filmens fält som ett kommersiellt fält återkommer i de flesta 
utredningarna. I vissa senare utredningar menar utredarna dock att det är just bristen på 
statligt stöd som är orsaken till filmens kommersiella karaktär och använder det som ett 
argument för att stödja kvalitetsfilm, till skillnad från under 1950-talet, då utredarna 
endast ville stävja filmens negativa verkningar. 
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9.4 Sammanfattning: Analys av kulturpolitiska dokument 
 
Vi presenterar här en översiktstabell innehållande de offentliga utredningarna vi har 
analyserat. Det gör vi för att ge en bättre överblicksbild på utvecklingen av synen på 
medierna och verksamheten. 
 
Statens offentliga utredningar om folkbiblioteksverksamhet 
Statens 
offentliga 
utredningar 

 
Dokumentets 
ställning 

 
 

Syn på medier 

 
 

Syn på folkbiblioteksverksamheten 
 
1949:28 

 
Monument 

 
Alla medier jämställda och bör finnas på 
folkbibliotek. (film nämns explicit) 

 
Bildning/utbildning facklitteratur viktigare 
än skönlitteratur. Kulturbefrämjande. 

 
1972:61 
1972:66 
1972:67 

 
Idealiserande 

 
Alla medier jämställda. Folkbiblioteken 
bör ha film. 

 
Allmänkulturell, kulturcenter, 
informationscentrum,  

 
1974:5 

 
Idealiserande/ 
diskursiverande 
 

 
Folkbiblioteken bör ha alla medier 

 
Samma som de från 1972 men med en 
förstärkning av kulturen ord som kulturhus 
används. 

1984:23 Monument/ 
diskursiverande 

Boken är det unika mediumet, 
överlägsen andra medier. 

Läsfrämjande, stöd till grundskolans 
svenska ämne. 

 
1995: 84 

 
Diskursiverande/
idealiserande 

 
Boken unik men hotad. Andra medier är 
värda uppmärksamhet men inte på 
folkbibliotek. 

 
Läsfrämjande, stöd till grundskolans 
svenska ämne. 

 
 
 
 
Statens offentliga utredningar om boken 
Statens 
offentliga 
utredningar 

 
Dokumentets 
ställning 

 
 

Syn på medier 

 
 

Syn på folkbiblioteksverksamheten 
 
1952:23 

 
Idealiserande 

 
Boken har förtjänster men man bör ej 
fälla värdeomdömen om vad folk ska 
sysselsätta sig med på fritiden.  

 
Redogör inte direkt för någon syn på 
folkbibliotekens verksamhet. 

 
1974:5 

 
Idealiserande 

 
All medier är jämförbara. 

 
Se ovan i tabellen. 

 
1984:30 

 
Diskursiverande 

 
Boken ett överlägset medium. Andra 
medier skadliga. 

 
Redogör inte direkt för någon syn på 
folkbibliotekens verksamhet. 

 
1997:141 

 
Idealiserande/ 
Diskursiv 

 
Boken överlägset medium. Bild dåligt. 

 
Redogör inte direkt för någon syn på 
folkbibliotekens verksamhet. 
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Statens offentliga utredningar om filmen 
Statens 
offentliga 
utredningar 

 
Dokumentets 
ställning 

 
 

Syn på medier 

 
 

Syn på folkbiblioteksverksamheten 
 
1951:16 

 
Diskursiv 

 
Film ett stort samhälls- och 
kulturproblem, medel för masspåverkan, 
Film sämre än andra medier, ej konst. 

 
Redogör inte för någon syn på 
folkbibliotekens verksamhet. 

 
1967:31 

 
Idealiserande 

 
Filmen är inte farlig och utredarna finner 
inga direkta belägg för att den leder till 
brottslighet etc. 

 
Redogör inte för någon syn på 
folkbibliotekens verksamhet 

 
1969:14 

 
Idealiserande 

 
Film liknar andra medier. 

 
Redogör inte för någon syn på 
folkbibliotekens verksamhet 

 
1970:73 

 
Idealiserande 

 
Film är viktig och bör uppmärksammas 
mer av staten. 

 
Redogör inte för någon syn på 
folkbibliotekens verksamhet 

 
1973:53 

 
Idealiserande/ 
Diskursiv 

 
Filmen helt jämställd med andra medier. 
Vår tids konstart. 

 
Redogör inte för någon syn på 
folkbibliotekens verksamhet 

 
1981:55 

 
Idealiserande 

 
Video både ett hot och en möjlighet, 
spelfilm passar inte på video. 

 
Folkbiblioteken bör ha videogram. 

 
1988:37 

 
Idealiserande 

 
Filmen felaktigt nedprioriterad av staten 
detta bör ändras på. 

 
Folkbiblioteken bör vara en viktig 
distributionskedja för värdefull film. Film 
kan fungera läsfrämjande. Dock ej 
spelfilm. 

1993:39 Idealiserande Film innehåller våld kan som gör 
människor rädda 

Redogör inte för någon syn på 
folkbibliotekens verksamhet 

 
1995:84 
 

 
Idealiserande 
 

 
Film ung konstform som är värd att 
beaktas. 

 
Syn på folkbibliotekens verksamhet 
presenteras i tabellen ovan om 
biblioteksverksamheten. 

 
1998:142 

 
Idealiserande 

 
Film kommersiell konstform  

 
Folkbiblioteken bör vara med och sprida 
värdefull film såväl spel- som dokumentär- 
och kortfilmer. Ekonomiskt stöd för det 
föreslås.   

 
 
Under perioden 1946-1980 präglas folkbiblioteksutredningar av en öppenhet gentemot 
olika medier i synen på folkbibliotekens målsättning. Betänkandet om filmcensur från 
1950-talet är dock starkt diskursivt och synen på filmen och dess påverkanskraft är 
negativ, vilket kan tänkas påverka den praktiska mediepolitiken på folkbibliotek. 1949 
års betänkande om folkbibliotek beskriver huvudsyftet med folkbibliotekets verksamhet 
som utbildande. Vidare har utredningen kvar vaga spår från den diskurs som tidigare 
rått om romanens negativa påverkanskraft. Bokutredningen som kom tre år senare har 
också en betydligt försiktigare framtoning kring folkets fritidsaktiviteter och fäller inga 
värdeomdömen, även om de förespråkar ett ökat bokläsande. Det kan vara en implicit 
effekt av den tidigare diskursen om romanens negativa verkningar. 
 
Det är endast några få utredningar i vår undersökning som stödjer sig på forskning för 
att underbygga sin argumentation och alla handlar om filmcensur. En är SOU 1951:16 
om filmcensur, där forskningen redovisas för att utgöra ett stöd till tesen om filmens 
negativa påverkningskraft. Några andra är 1960-talets utredningar om filmcensur som 
också använder sig av forskning, men i omvänt syfte, för att påvisa att filmen inte har 
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någon negativ påverkningskraft. På 1990-talet använder våldsskildringsrådet forskning 
för att återigen påvisa det man kom fram till på 1950-talet om än i en mycket mildare 
variant. 
 
Både folkbiblioteks- och bokutredningar mellan slutet av 1960- och början av 1970-talet 
präglas av ett för dem båda gemensamt synsätt. Då ser utredarna folkbibliotekets 
målsättning i första hand som att vara allmänkulturellt och även en utredning om boken 
är präglad av diskursen om mediers lika värde. Under 1970-talets början formulerar 
utredare i filmutredningar också att filmen är en betydande kulturfaktor som bör stödjas.  
 
På 1980-talet förändras synsättet i samtliga utredningar på de tre områdena. 
Folkbiblioteksutredningen har nu förskjutit målsättningen med folkbibliotekens 
verksamhet till att vara läsfrämjande och språkutvecklande. Samma perspektiv 
framträder i litteraturutredningen som kom ut samma år (1984). Båda dessa utredningar 
stödjer sig på läroplanen i svenska som kom 1980 och som prioriterar skönlitteratur och 
använder läsning som argument för elevers språkutveckling. En förskjutning har alltså 
skett i samtliga dokument samtidigt. På filmens område utkom betänkandet Video som 
ger såväl positiva som negativa beskrivningar av mediet video, följt av ett betänkande 
om distribution och visning av värdefull film, där utredaren inte ser bibliotekets 
potential som kanal för spridning. 
 
1980-talets diskurs håller i sig under hela 1990-talet och utredarna definierar nu 
bibliotek som starkt samhörande med litteratur och läsning, vilket syns i 
kapitelindelningen på Kulturutredningens slutbetänkande. 
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10. Slutsatser 
 
Vi har konstaterat att filmen har en svag ställning på svenska folkbibliotek. Filmens 
svaga ställning på svenska folkbibliotek kan inte förklaras varken av den mängd 
videogram som har premiär på den svenska marknaden, eller motiveras utifrån 
folkbibliotekens utlåningsstatistik för videogram, eller hur mycket tid användarna 
använder på att se videogram i hemmet. 
 
Vi har funnit att det i utredningar är vanligt förekommande med en rädsla mot nya 
medier, och andra medier beskrivs i flera utredningar som ett hot mot boken. Vidare har 
vi funnit att utredarna inte stödjer sig på statistik när de påstår att andra medier, ex. film 
skulle vara ett hot mot boken och läsning. Statistiken ger inget stöd för att mediet 
videogram tränger undan och ”stjäl” tid från bokläsandet. Utredarna stödjer sig inte 
heller på någon forskning som belägger sådana iakttagelser och slutsatser. Därför blir 
beskrivningar om att andra medier skulle vara ett hot mot boken och läsning högst 
kontextuella formuleringar färgade av den rådande diskursen om läsningens på alla plan 
välgörande effekter, där utredarna inte ens behöver bryr sig om det Foucault skulle 
beteckna som sanningstvånget. 
 
Vi har inte funnit något stöd för filmens svaga ställning på svenska folkbibliotek inom 
forskning om olika mediers särarter. Vi har också funnit att ingenstans i utredningarna 
stödjer sig utredarna på eller redovisar någon forskning till trots att utredarna vid 
flertalet tillfällen konkluderar att boken är överlägsen andra medier. Vi finner det 
klarlagt att sådana föreställningar som egentligen är kontextuella, har blivit till objektiva 
utgångspunkter för utredarna. Vi menar att vi har ett starkt stöd för att uppfattningar om 
olika medier är kontextuella, ett exempel är hur romanen tidigare uppfattades som lika 
farlig och skadlig som film har gjort eller till och med görs än idag. Det finns klara 
paralleller med synen på spelfilmen under den period vi har undersökt och synen på 
skönlitteraturen under 1700- och 1800-talen. Vi kan iaktta en värdeförskjutning vad det 
gäller skönlitteraturens status från förra sekelskiftet till vårt sekelskifte. Enskilda 
mediers status är alltså såväl kontextuellt som historiskt varierande, eller i Bourdieus 
terminologi: ett medium får sitt värde för att människor tillskriver det ett värde.  
 
Vi menar att vi i vår undersökning har klarlagt att det underlag som presenteras via de 
offentliga utredningarna till politiker att ta beslut utifrån, innehåller diskursiva 
formuleringar som vid många tillfällen stänger ute andra idéer om vad verksamheten på 
folkbiblioteket betyder och i en förlängning ska gå ut på. Vi menar att det finns 
samband med hur utredare30 uppfattar och definierar folkbibliotekets verksamhet och i 
vilken utsträckning de anser att folkbiblioteken bör ha olika medier, i vårt fall specifikt 
film. Utifrån de brottstycken vi hämtat från Foucaults arkeologiska ansats har vi kunnat 
kartlägga den process där den skenbart objektiva kunskapen om vad folkbibliotek är och 
vad dess verksamhet bör innehålla, fastslagits i de olika utredningarna. Inspirerade av 
Foucault genealogiska teorier som intresserar sig för de serier som det faktiska 
utformandet av diskursen bildar, har vi kartlagt och identifierat hur dessa olika skenbart 
objektiva kunskapers karaktärer har formats, bevarats eller ändrats från 1949 fram till 
idag. Vi har funnit att det finns många möjliga sätt att se på både folkbibliotekets 
verksamhet och mediebestånd. I 1949 års utredning om folkbiblioteksverksamheten har 
                                                 
30 Tidigare forskning har visat att ett sådant samband gäller även bibliotekariekåren, se kapitel 6 ovan.  
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vi identifierat en syn på folkbibliotekets verksamhet som bildande, utbildande och 
kulturbefrämjande, och en mediasyn där alla medier har ett likt värde. Denna syn lever i 
stort sett kvar på 1970-talet men det allmänkulturella engagemanget stärks ytterligare 
och biblioteket betraktas nu mer som kulturcenter och informationscentrum än som 
utbildningsinstitution. Vi identifierar ett brott mot denna syn på 1980-talet då 
folkbibliotekets verksamhet först och främst definieras som läsfrämjande. Vi har också 
ur ett genealogiskt perspektiv försökt att undersöka på vilket sätt diskurserna har 
utformats. Vi har funnit att språket och diskursiveringen är som starkast under 1980-
talet. Diskursen utformas i utredningen så att folkbiblioteken uppmanas att föra en kamp 
för boken som är det överlägsna mediet och film beskrivs som skadligt. Ett sådant 
språkbruk leder naturligtvis till utestängningsmekanismer; vem vill stå upp för att man 
på folkbibliotek aktivt ska gå in för att skada människor?  
 
När utredare under 1980-talet uppfattar och beskriver folkbibliotekets verksamhet som 
först och främst läsfrämjande och knutet till grundskolans svenskämne, tränger det 
undan en rad andra idéer om hur folkbiblioteket bör drivas. Det blir inte längre som 
Foucault skulle ha definierat naturligt att anse att folkbiblioteken bör satsa på film. Det 
visar sig också i många utredningar att när utredare vill ha film på folkbibliotek så är det 
för att locka dit läsare. De offentliga utredningarna om folkbibliotek från 1980 och fram 
till idag bär prägel av att verksamheten är läsfrämjande. Vi har utifrån en arkeologisk 
ansatts identifierat läsfrämjande som den utgångspunkt vilken reglerar hur och på vilket 
sätt efterföljande framställningar utformas.  Vi har inte undersökt hur politiker använder 
denna information och vilka beslut de sedan har tagit, men vi kan ge fyra exempel som 
återspeglar att statsmakterna influerats av utredningarna från 1980-talet och framåt. Det 
första är bibliotekslagstiftningen. Å ena sidan uttrycker bibliotekslagstiftningen en 
jämlik syn på olika medier och ett allsidigt spektrum i synen på folkbibliotekets 
målsättning: 
 
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning 
samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. 
(Bibliotekslag 1996:1596)  
 
Men att det i grunden är läsfrämjande och språkutveckling som är huvudsyftet framgår i 
en senare paragraf: 
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom 
att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att 
främja språkutveckling och stimulera till läsning. (Bibliotekslag 1996:1596) 
 
Vårt andra exempel är förordningen om statsbidrag till folkbibliotek. Vi kan se en 
förskjutning från den förordning som utfärdades 1985 till den förordning som 
utfärdades 1996 och fortfarande gäller. 1996 har regeringen förstärkt formuleringar om 
läsfrämjande och språkutveckling. Under inledande föreskrifter har regeringen lagt till 
att en kommun kan beviljas statsbidrag för ”folk- och skolbibliotekens inköp av 
litteratur”. (SFS 1996:1608) Kommuner kan få bidrag för att utveckla nya former av 
folkbiblioteksverksamhet och här använder båda förordningarna samma formulering 
kring vad utvecklingsarbetet ska syfta till, nämligen att finna ”former för det 
läsfrämjande och uppsökande arbetet”. (SFS 1996:1698, SFS 1985:528) 1985 var 
regeringen märkbart mer influerad av den kulturpolitiska målsättningen som 
formulerades av Kulturrådet 1972 och förordnandet rymmer flera formuleringar kring 



 88 
 

eftersatta grupper: invandrare, minorit etsspråk, bidraga till särskilda gruppers behov. 
Dessa formuleringar har strukits ur 1996 års förordnande och istället ersatts av en 
särskild avdelning om statsbidrag till inköp av litteratur med syftet att främja barns och 
ungdomars intresse för läsning. Andra medier nämns inte i 1996 års förordning. 
 
Det tredje är hur utredarna själva i bokutredningen SOU 1997:141 ger ett exempel på att 
staten förstår hur viktig litteraturen är, genom att staten satsar 25 miljoner på böcker till 
folk- och skolbibliotek samt att de delar ut ett extra engångsanslag till läsfrämjande 
åtgärder. (SOU 1997:141, s.23) 
 
Det fjärde exemplet är hur regeringen ytterligare har förstärkt diskursen om 
läsfrämjande i den proposition (Prop. 1996/97:3) som följde efter Kulturutredningens 
slutbetänkande (SOU 1995:84) och som innefattade förslaget om en bibliotekslag. Vi 
har tidigare i kapitel 9.1.7 visat att utredarna hade sammanfört litteratur och bibliotek 
som ett gemensamt verksamhetsområde i utredningen. Regeringen har ytterligare 
förstärkt den läsfrämjande diskursen och kopplingen till grundskolans svenskämne 
genom att byta ut "bibliotek" mot "språket" och deras rubriksättning blir istället 
"litteraturen och språket". I ett underkapitel till rubriken litteratur och språk tar 
regeringen upp förslaget om en bibliotekslag.   
 
Ett femte exempel som visar att statsmakterna skiljer mellan medierna film och bok är 
upphovsrättslagen. I Sverige kan biblioteken köpa böcker i vilken affär som helst och 
sedan låna ut dem. Film däremot måste vara försedd med hyrvideorättigheter enligt 
upphovsrättslagen. Att regeringen i Norge har beslutat att låta samma regler gälla för 
film som för bok, dvs. att båda dessa medier kan köpas utan särskild uthyrningsrätt, 
visar att det går att låta mer jämlika förhållanden råda mellan dessa bägge medier. 
 
Som vi har redovisat i teoriavsnittet så identifierar Foucault tre utestängningsprinciper. 
Den första, förbudet, är den starkaste formen av diskursiv praktik. Vi finner att förbudet 
som diskursiv praktik förekommer endast i ett av de kulturella delfälten, nämligen i 
filmens delfält i form av att staten och utredarna anser att det behövs förbud, dvs. 
filmcensur. Enligt Foucaults andra utestängningsprincipen, uppdelning och förkastande, 
kan vi dela upp vilken typ av våldsskildring som anses normal, enligt utredare och 
politiker. Utredare och politiker gör en uppdelning mellan olika våldsskildringar och det 
normala är att anse att publik/användare kan ta skada av våldet i filmens fält, men inte i 
litteraturens fält. Denna uppdelning blir som en objektiv utgångspunkt för utredare och 
politiker. Den tredje utestängningsprincipen, sanningstvånget, används förvånande nog 
inte i någon större utsträckning i de utredningar vi har analyserat. Utredarna hänvisar 
istället till sig själva och sin egen auktoritet och menar implicit att de inte behöver 
belägga sina utsagor. Ett exempel från de olika utredningarna är de starka normativa 
utsagor om läsningens positiva effekter för både individen och samhället i stort. Dessa 
utsagor stödjer sig aldrig på vetenskaplig forskning eller i vart fall så menar utredarna 
att den inte behöver redovisas.  
 
Bourdieu menar att filmens fält inte är lika erkänt som det litterära fältet i den 
akademiska klassifikationen och att detta påverkar filmfältets status. (Bourdieu 1984, 
s.25f) Vi kan klarlägga att utredningarna som handlar om folkbibliotek inte på något 
sätt motarbetar en sådan klassifikation som Bourdieu har identifierat utan snarare är 
med och underbygger och kanske till och med förstärker den. Starkast framträder detta i 
Folkbiblioteksutredningen 1980, där det eventuellt kan vara så att utredarna har 
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investerat sitt symboliska kapital i det litterära fältet eftersom de driver en strid emot det 
fält som innehåller film och video, genom att underkänna det fältets värden.  
 
Vi har identifierat klara likheter mellan utredarnas språkbruk, argumentation och 
Bourdieus idé om den uppställda motsättningen mellan storproduktion och begränsad 
produktion som enligt Bourdieu överskuggar de verkliga motsättningarna. Om 
utredarna skulle tränga bakom dessa enligt Bourdieu skenbara motsättningar, skulle de 
istället för att diskutera kulturs värde utifrån små/stora förlag, kommersialism/äkthet 
etc., diskutera huruvida folkbibliotek ska ha kultur som reproducerar samhällets normer 
eller ej. Istället för att diskriminera film kunde diskussionen handla om ifall statligt 
stödda institutioner som folkbibliotek skulle ha borgerliga reproduktionsverk, där t.ex. 
självbiografin utgör ett strålande exempel på kultur som överstämmer med den 
borgerliga ideologin. Den politiska konflikten handlar också om på vilket sätt man ska 
framställa kultur; vilket medium som passar för att definiera verkligheten. Här verkar 
staten och folkbiblioteken i sin iver att vara ickekommersiella och kulturella ha ställt 
sina resurser till förfogande till den borgerliga ideologins definitioner av passande 
medium och kulturella verk.  
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11. Sammanfattning 
 
Vi har funnit flera studier om vad filmens ställning på svenska folkbibliotek kan bero 
på, men ingen som beskriver hur synen på filmen varierar över tid i statliga offentliga 
utredningar samt undersöker om det finns diskursiva utestängningsmekanismer eller 
beskrivningar i dessa utredningar. Vår avsikt har varit att komplettera bilden med en 
sådan undersökning. Vi har med hjälp av statistik klarlagt att filmens ställning är svag 
på svenska folkbibliotek. 
 
Vårt syfte har varit att med hjälp av diskursanalys kartlägga vilka möjliga och rådande 
syner som avtecknar sig i statliga offentliga utredningar från 1949 fram till idag med 
fokus på folkbibliotekens verksamhetsmål och mediebestånd, specifikt med inriktning 
på mediet film.  
 
För att uppnå syftet med vår undersökning har vi specificerat oss med följande 
frågeställning: 
• Vilka utestängningsprinciper, diskurser finns i statliga offentliga utredningar om 

folkbibliotek, film och böcker? Vilket innehåll har de?  
• Vilka kontextuella betydelsefixeringar rörande folkbibliotekets verksamhet och 

mediesyn används som objektiva, naturliga utgångspunkter i utredningar? 
• Vilka andra möjliga synsätt blir utestängda av sådana "naturliga" utgångspunkter i 

utredningarna? 
• Vilken syn på folkbibliotekets verksamhet och mediebestånd avtecknar sig historiskt 

och vilken syn är den rådande idag? 
• Återfinns det i statliga offentliga utredningar om folkbibliotek, film och böcker  

nedklassningar av det kulturella delfältet film?  
 
Vi har utgått från kritisk teori som är inriktad på att ifrågasätta den rådande diskursen. 
Vi har använt oss av två teoretiker: Bourdieu och hans teorier om fält, symboliskt och 
kulturellt kapital, produktion av tro, samt Foucault och hans begrepp genealogi och 
arkeologi.  
 
Vårt val av metod har varit att genomföra en diskursiv textanalys av statliga offentliga 
utredningar. Vi har utgått från Foucaults begrepp genealogi och arkeologi som 
innefattar att se texterna inte bara som utredarnas uppfattningar, utan som 
metaskildringar, vilka tillhandahåller legitimitet och värde till andra skildringar.  
Utifrån vår utgångspunkt att de statliga offentliga utredningarna är auktoritativa utsagor, 
skapade av samhällsinstitutioner, har vi undersökt deras genealogiska diskursiva 
formeringar över tid och hur de förändras. För att lyfta fram dessa föreställningar har vi 
valt att fokusera på vilka problem, orsaker och lösningar som beskrivs och på så sätt 
skapat problembilder som vi har jämfört. Vi har använt en uppställning av terminologier 
och fraser för att se dels om det föreligger några diskursiverande utestängnings- 
mekanismer i språkbruket, dels om det utifrån Bourdieus teorier går att identifiera några 
strider mellan olika kulturella fällt, och om det föreligger beskrivningar som förnekar 
eller bejakar olika sorters symboliskt kapital.  
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Vi har valt att koncentrera oss på texter i de offentliga utredningarna som berör film, 
litteratur och folkbibliotek. Vi har främst letat efter utsagor som berör antingen 
verksamheten (definitioner etc.) på folkbibliotek eller synen på de olika medierna. 
 
Vi har gett en mediehistorisk bakgrund där vi visar att synen på olika medier är 
historiskt och kontextuellt bunden. Vi har tittat på aktuell medieforskning som visar att 
det inte finns något i de olika mediernas särart som ger stöd för filmens svaga ställning 
gentemot boken på folkbibliotek.  
 
Vi har tittat på tidigare forskning om film på bibliotek, om folkbibliotekens medieutbud 
och hantering av olika medier på folkbibliotek. Slutsatser från tidigare forskning är att 
det i bibliotekariekåren finns ett motstånd emot mediet videogram och andra nya medier 
på bibliotek, att bibliotekarier i första hand ser boken och läsfrämjande som sin 
huvuduppgift och att det råder hegemoni i bibliotekariekåren. I flera undersökningar 
framgår att bibliotekarier ser såväl film som andra nya medier som ett sätt att locka nya 
låntagare till att läsa böcker. Vi har också tittat på forskning om synen på film. 
Forskningens slutsatser är att videovåldsdebatten på 1980-talet uppfyllde kriterierna för 
moralisk panik, vilket forskning visar kan ha ett samband med rädslan hos 
bibliotekariekåren för att ta in film.  
 
Vi har klarlagt filmens ställning med hjälp av statistik som visar att svenska 
folkbibliotek har ett betydligt mindre bestånd och köper in en avsevärt mindre andel 
videogram jämfört med böcker, om man jämför beståndet med proportionen i 
nyutgivningen av de bägge medierna i Sverige. Utlåningsfrekvensen av de bägge 
medierna eller svenska folkets medieanvändning ger inget stöd för filmens svaga 
ställning på folkbibliotek. 
 
I vår analys av statliga offentliga utredningar har vi funnit att det är vanligt 
förekommande bland utredare med en rädsla mot nya medier, och andra medier beskrivs 
i flera utredningar som ett hot mot boken. Vi menar att vi kan klarlägga att den rädslan 
delas av statsmakterna, som upprepade gånger tillsätter utredningar med syftet att 
föreslå hur bokens och läsandets position kan stärkas. Utredare konkluderar i flera olika 
utredningar att boken är överlägsen andra medier samt att andra medier hotar att tränga 
undan boken, men ingenstans i utredningarna stödjer de sig på och redovisar någon 
forskning till stöd för någon av dessa båda slutsatser. Vi finner det klarlagt att det är 
föreställningar som egentligen är kontextuella, som har blivit till objektiva 
utgångspunkter för utredarna.  
 
Vi har kartlagt historiskt hur synen på folkbibliotekets verksamhet och mediebestånd 
förändras i utredningarna. 1949 var synen på folkbibliotekets verksamhet att vara 
bildande, utbildande och kulturbefrämjande, och mediasynen präglad av alla mediers 
lika värde. Synen på mediers lika värde lever kvar på 1970-talet, men det 
allmänkulturella engagemanget stärks och biblioteket betraktas mer som kulturcenter 
och informationscentrum än som utbildningsinstitution. Vi har identifierat ett brott mot 
denna syn på 1980-talet då folkbibliotekets verksamhet först och främst definieras som 
läsfrämjande. Språket och diskursiveringen är som starkast under 1980-talet när 
folkbiblioteken uppmanas att föra en kamp för boken som är det överlägsna mediet och 
film beskrivs som skadligt.  
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I vår undersökning har vi klarlagt att det underlag som presenteras via de offentliga 
utredningarna till politiker att ta beslut utifrån, innehåller diskursiva formuleringar som 
vid många tillfällen stänger ute andra idéer om vad verksamheten på folkbiblioteket 
betyder och i en förlängning ska gå ut på. När utredare under 1980-talet uppfattar och 
beskriver folkbibliotekets verksamhet som först och främst läsfrämjande och knutet till 
grundskolans svenskämne, tränger det undan en rad andra idéer av hur folkbiblioteket 
bör drivas, Det blir inte längre som Foucault skulle ha definierat naturligt att anse att 
folkbiblioteken bör satsa på film. Det visar sig också i många utredningar att när 
utredare vill ha film på folkbibliotek så är det för att locka dit läsare. Synen från 1980-
talet präglar utredningarna fram till idag.  
 
Vi återger fyra exempel som återspeglar att statsmakterna influerats av utredningarna 
från 1980-talet och framåt. Ett är bibliotekslagstiftningen från 1996, där det framgår att 
läsfrämjande och språkutveckling av regeringen ses som huvudsyftet med 
folkbibliotekens verksamhet.  
 
Vi har sökt efter de utestängningsprinciper som Foucault identifierar. Den första, 
förbudet, är den starkaste formen av diskursiv praktik. Den är enbart rådande i ett av de 
kulturella delfälten nämligen i filmens fält i form av att staten och utredarna anser att 
det behövs förbud, dvs. filmcensur. Foucaults andra utestängningsprincipen, uppdelning 
och förkastande, har vi funnit i den uppdelning utredare och politiker gör mellan olika 
mediers våldsskildringar och vad som betraktas som normalt och som en objektiv 
utgångspunkt. Av utredare betraktas det som normalt att det bara är i filmens fält som 
publik/användare kan ta skada av våldet. Den tredje utestängningsprincipen, 
sanningstvånget, används förvånande nog inte i någon större utsträckning genomgående 
i de utredningar vi ha analyserat. Utredarna hänvisar istället till sig själva och sin egen 
auktoritet och menar implicit att de inte behöver belägga sina utsagor.  
 
Bourdieu menar att filmens fält inte är lika erkänt som det litterära fältet i den 
akademiska klassifikationen och att detta påverkar filmfältets status. Vi kan klarlägga 
att utredningarna som handlar om folkbibliotek inte på något sätt motarbetar en sådan 
klassifikation som Bourdieu har identifierat, utan snarare är med och underbygger och 
kanske till och med förstärker den. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 



 93 
 

12. Förslag på vidare forskning 
 
Vi har valt att begränsa oss till film men det går naturligtvis att utöka undersökningen 
till att handla om alla tänkbara medier. Man kan undersöka deras inbördes status som 
medier samt vilken prioritering och i vilken mån de förekommer på folkbibliotek. Man 
kan undersöka auktoritativa utsagor och jämföra synen kring andra medier än film och 
bok. 
 
Det vore också intressant med jämförande landstudier, där man ser om det finns någon 
påvisbar korrelation mellan ett väl humanistiskt civilt samhälle och hur mycket dess 
befolkning läser litteratur, eller om det inte finns någon sådan påvisbar relation. Det 
vore också intressant att se detsamma relaterat till hur många, och/eller vilken typ av, 
bibliotek olika länder har. Att också analysera orsakerna vore intressant. 
 
Vi skulle också tycka det var intressant att med utgångspunkt i Bourdieus teorier om 
symboliskt kapital undersöka, genom intervjuer, utredarnas investeringar i olika 
kulturella kapital. En sådan undersökning måste av naturliga skäl begränsa sig till 
senare decenniers utredningar, då forskaren vore beroende av att kunna intervjua 
utredarna. 
 
Tidigare forskning har tittat på bibliotekariekåren med fokus på hegemoni och 
gemensamma värdenormer. Vi kan föreslå att andra utifrån vår uppsats fortsätter att 
undersöka bibliotekariekåren och folkbiblioteks verksamhet för att se på vilket sätt de i 
utredningarna framträdande diskurserna påverkar och styr verksamheten på svenska 
folkbibliotek och enskilda bibliotekariers agerande. 
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Bilaga: Tabellbilaga 
 
Tabell A. Mediebestånd i Norrköpings kommun, efter typ av media och år 

År 2000 2000 2001 2001 2002 2002 
  

Medie- 
Bestånd 

 
Nyförvärv 

 
Medie- 

bestånd 

 
Nyförvärv 

 
Medie- 

bestånd 

 
Nyförvärv 

Vuxenböcker 216 719 16 602 229 877 14 820 251 004 20 136 
Barnböcker  158 918 12 092 153 488 12 075 168 641 13 630 
Referenslitteratur  8 066 658 10 261 613 12 565 662 
 
Böcker totalt 

 
383 703 

 
29 352 

 
393 626 

 
27 508 

 
432 210 

 
34 428 

 
Videogram (för 
utlåning/uthyrning) 

   
 

9 183 

 
 

1 014 

 
 

11 622 

 
 

28 140 

 
 

209 654 

 
 

31 242 
 
Andel videogram i 
procent av totalt antal 
böcker och videogram i 
beståndet. 

 
 
 

2,34% 

 
 
 

3,34% 

 
 
 

2,87% 

 
 
 

8,68% 

 
 
 

2,70% 

 
 
 

5,84% 

 

Källa grundmaterialet för tabellen: SCB 2004 
 
Tabell B. Nyutgivna boktitlar 1986/87-2000 efter litteraturkategori (antal titlar) 
 

År 
 

1986/87 
 

1991/92 
 

1994 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 
Skönlitteratur 
Summa original 

 
 

796 

 
 

759 

 
 

728 

 
 

655 

 
 

650 

 
 

633 

 
 

666 

 
 

664 
 
Skönlitteratur 
Summa total inklusive 
återutgivning 

 
 
 

1 233 

 
 
 

1 234 

 
 
 

1 176 

 
 
 

1 117 

 
 
 

1 097 

 
 
 

1 166 

 
 
 

1 178 

 
 
 

1 171 
 
Barn/Ungdomsböcker 
Summa original 

 
 

580 

 
 

651 

 
 

600 

 
 

626 

 
 

610 

 
 

599 

 
 

741 

 
 

854 
 
Barn/Ungdomsböcker 
Summa total inklusive 
återutgivning 

 
 
 

685 

 
 
 

772 

 
 
 

730 

 
 
 

721 

 
 
 

710 

 
 
 

808 

 
 
 

963 

 
 
 

1 048 
 
Facklitteratur 
Summa original 

 
 

1 069 

 
 

1 108 

 
 

1 362 

 
 

1 363 

 
 

1 311 

 
 

1 389 

 
 

1 282 

 
 

1 180 
 
Facklitteratur 
Summa total inklus ive 
återutgivning 

 
 
 

1 160 

 
 
 

1 207 

 
 
 

1 529 

 
 
 

1 518 

 
 
 

1 471 

 
 
 

1 527 

 
 
 

1 462 

 
 
 

1 328 
 
Nya originaltitlar alla 
kategorier av böcker31 
Summa totalt 
 

 
 

2 445 

 
 

2 518 

 
 

2 691 

 
 

2 644 

 
 

2 571 

 
 

2 621 

 
 

2 689 

 
 

2 678 

                                                 
31 Vi har här summerat endast nyutgivna originaltitlar eftersom det är jämförbart med filmer som har 
premiär. Återutgivningen är alltså inte med i jämförelsen mellan nyutgivna boktitlar och 
videofilmspremiärer. Vi har dock valt att ta med den i tabellen för att läsaren ska kunna se att den största 
andelen av bokutgivningen består av nyutgivning och inte av återutgivning och att det alltså inte har 
någon stor inverkan på resultatet. 
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”Anm.: Tabellen innefattar endast litteratur utgiven av förlag som är anslutna till Svenska Förläggarföreningen, vilka 
under 1980- och 1990-talen stått för ca 70 procent av den totala bokförsäljningen i Sverige.” (MedieSverige 2001/2002 
s.153) 

 
 

 
Tabell C. Spelfilm som har haft 
premiär på hyr- och/eller 
köpfilmsmarknaden 1999-2000 
(antal titlar) 
 
År 

 
1999 

 
2000 

 
Spelfilm 

 
995 

 
978 

”Anm.: Tabellen omfattar all spelfilm som har 
pliktlevererats till Statens ljud- och bildarkiv och 
som har haft premiär på hyr- och/eller 
köpfilmsmarknaden 1999 och 2000. Exkluderat är 
pornografisk film, läromedel samt dokumentärer.” 
(MedieSverige 2001/2002 s.299) 

 
 
 
 

Tabell D. Antal filmer som är granskade av statens biografbyrå  
1998-2002 (antal) 

 
År 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
Video 

 
225 

 
233 

 
214 

 
249 

 
290 

 
Biograffilm 

 
185 

 
228 

 
215 

 
210 

 
234 

 
Totalt 

 
410 

 
461 

 
429 

 
459 

 
524 

 Källa: Statens biografbyrå (2003) s.10 

 
 
 
 

Tabell E. Jämförelse över statistiken med filmer granskade av 
Statens biografbyrå för åren 1998 - 2002 och mellan nypublicerade 
boktitlar enligt statistik från MedieSverige  

 
År 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 

 
Granskad Film Totalt 

 
410 

 
461 

 
429 

 
459 

 
524 

 

 
Originalböcker som 
publicerats 

 
 

2 644 

 
 

2 571 

 
 

2 621 

 
 

2 689 

 
 

2 678 

 

 
Filmen procentuella 
del av böckerna 

 
 

13,43 % 

 
 

15,20 % 

 
 

14,07 % 

 
 

14,58 % 

 
 

16,39 % 

 

 
Källa grundmaterialet för tabellen: Statens biografbyrå (2003) s.10 och (MedieSverige 
2001/2002 s.153) 
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Tabell F. Utlåning av böcker i kommunala folkbibliotek  

 
År 2000 2001 2002 
 
Skönlitteratur för vuxna 

 
19 554 941 

 
19 150 581 

 
18 299 839 

Barnböcker 29 749 328 28 807 187 27 774 970 
Facklitteratur för vuxna 20 982 158 20 093 226 19 337 021 
 
Total utlåning bok 

 
70 286 427 

 
68 050 994 

 
65 411 830 

    
Minskning i utlåning med år 2000 
som basår. 

- -3,18 % -6,94 % 

    
Mediebestånd totalt (exklusive 
referenslitteratur eftersom den ej 
kan lånas ut) 

42 509 317 42 295 628 42 069 925 

    
Utlåningsfrekvens per enskilt 
bokexemplar och år 

1,65 1,61 1,55 

    
Källa grundmaterialet för tabellen: SCB 2004 

 
 
 
 
 
 

Tabell G. Utlåning av videogram i kommunala 
folkbibliotek  

 

 
År 2000 2001 2002 
 
Videogram (för utlåning/uthyrning) 

 
1 738 974 

 
1 954 008 

 
2 121 958 

    
Ökningen i utlåning med år 2000 som basår - 12,37 % 22,02 % 
    
Mediebestånd totalt 167 589 189 745 209 654 
    
Utlåningsfrekvens per enskilt 
videogramexemplar och år 

10,38 10,30 10,12 

    
Källa grundmaterialet för tabellen: SCB 2004 
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Tabell H. Den tid 
befolkningen 7-79 år lägger 
ned på att läsa böcker 
respektive titta på video en 
genomsnittlig dag. (minuter) 
 

  Tabell I. Del av befolkningen   
9-79 år som använder 
antingen video eller läser en 
bok en genomsnittlig dag 
1980-2000 (procent) 
 

 
År 

 
Lästid 

 
Tittartid 

   
År 

 
Bokläsning 

 
Videotittande 

 
1986 

 
68 

 
89 

   
1980 

 
29 

 
1 

1990 59 90   1985 31 7 
1991 58 79   1990 34 6 

1992 53 78   1991 32 4 
1993 59 81   1992 33 6 

1994 63 63   1993 31 10 
1995 64 62   1994 43 14 
1996 56 64   1995 44 16 

1997 61 68   1996 40 18 
1998 60 69   1997 38 15 

1999 55 64   1998 39 16 
2000 60 70   1999 37 17 

     2000 39 15 

(MedieSverige 2001/2002 Statistik 
och analys, s.169, 308) 

  (MedieSverige 2001/2002 Statistik 
och analys, s.168, 308) 

 
 


