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1. Inledning 

I mitten av februari 1993 flyttade jag till stadsdelen Guldheden i Göteborg. Nu är det 
inte så att det är något speciellt med Guldheden. Husen ser ut som hus brukar, det finns 
några matbutiker, ett apotek, en pizzeria och ett litet torg. Med andra ord ser det ut som 
det gör på de flesta orter runt om i landet. I anslutning till torget ligger ett bibliotek och 
det är just biblioteket som är själva poängen med denna berättelse, for det var på biblio- 
teket i Guldheden, som jag for första gången kom i kontakt med spelfilmer1 på biblio- 
tek. 

Sedan jag gjorde denna upptäckt har video p i  bibliotek och främst d i  spelfilmer intres- 
serat mig. Varför, vet jag inte säkert, men jag tror att det delvis beror på att det är en, 
enligt mitt tycke, ganska udda biblioteksverksamhet. 

När jag och en kurskamrat sent på hösten 1994 skulle ha ett uppsatsämne for en mindre 
uppsats föreslog jag att vi skulle skriva något om video på bibliotek. De litteratur- 
sökningar vi gjorde inför uppsatsen gav ett klent resultat - under den senaste tioårs- 
perioden hade endast ett fåtal artiklar publicerats om video på bibliotek. Så småningom 
utmynnade dock våra ansträngningar i uppsatsen "Video och andra nya medier på 
bibliotek - belysta utifrån 1974 års kulturpolitiska mal". 

Om det fanns få artiklar om video pil bibliotek, fanns det ännu firre om spelfilm på 
bibliotek. När det var dags att bestämma ämne för magisteruppsatsen var det just detta 
att spelfilm på bibliotek var ett outforskat ämne som avgjorde mitt val. 

Lyckan över att ha funnit ett ämne som var outforskat varade inte länge. I min iver över 
att skriva något om spelfilm på bibliotek hade jag alldeles glömt bort att tänka tankar 
som: Vad vill jag veta och hur ska jag gå tillväga för att få reda på detta. Kort sagt, jag 
hade ett änme, men jag hade ingen aning om hur jag skulle gå till vaga for att omsatta 
uppsatsämnet till en magisteruppsats. Det visade sig dock att jag hade turen på min sida. 
Av en ren slump fick min handledare på skolan veta att Statens Kulturråd planerade att 
genomföra en undersökning av spelfilmsverksamheten på svenska folkbibliotek. När jag 
fick höra detta tog jag genast kontakt med dem for att ta reda på om de var intresserade 
av ett samarbete. Till min lättnad var de intresserade. Några veckor senare for jag upp 
till Stockholm for att tillsammans med min handledare på Statens Kulturråd dra upp 
riktlinjerna for den tilltänkta undersökningen. 

1.1 Syfte, problemformulering och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en närmare undersökning av den verksamhet med 
spelfilmer (video) som svenska folkbibliotek bedrivit sedan 1989. 

1 När jag sager spelfilmer syftar jag p& videofilmer av underh&llningskar&är, saval barn- som vuxenfilrn 
1 



1 .l .2 Problem formulering 

Till grund för undersökningen ligger de empiriska fakta, som jag i samverkan med 
Statens Kulturråd har samlat in genom en enkätundersökning. Enkätundersökningen 
som skickades ut till huvudbiblioteken i Sveriges 286 kommuner presenteras närmare i 
metoddiskussionen (kap. 3). Problemformulering lyder följande: 

- Att genom en enkatundersökning kartlägga spelJilmsverhamheten på 
huvudbiblioteken i Sveriges kommuner. 

1.1.3 Frågeställningar 

Analysavsnittet (kap. 5 )  är indelat i @ra avsnitt. De tre inledande avsnitten i analysen 
agnas åt @a frågeställningar. Frågeställningarna besvaras med hjälp av den information 
jag filtt in genom enkatundersökningen. I det fjärde och avslutande analysavsnittet ger 
jag med stöd av den kunskap jag inhämtat under författandet av uppsatsen min 
kommentar till hur jag ser på videons och filmens framtid på svenska folkbibliotek. 

För att underlätta för läsaren presenteras slutsatserna efter respektive avsnitt istället for 
på slutet. 

Frågeställningarna presenteras här i den ordning som de redovisas i analysen: 

- Ar det, enligt enkatundersökningen, något som @der på att avgifter för att låna 
spelfilm, antingen negativt eller positivt, påverkar beståndet eller utlåningen av 
spelfilm på ett bibliotek? 

- Finns det, enligt enkatundersökning, något som tyder på att bibliotekens inställning 
gentemot avgifter på spelJilm har förändrats mellan åren 1989-95? 

- Ar det, enligt enhtundersökningen, något som tyder pi3 att det finns ett samband 
mellan antalet år ett bibliotek bedrivit spelJilmsverhamhet och hur stort beståndet av 
spelJilm och ÖvrigaJilmer ar, samt hur stor cirkulationen av filmerna ar? 

- Finns det, enligt enkatundersökningen, något som pekar på att det existerar ett 
samband mellan om ett bibliotek ar noJd, delvis noJd eller missno~d med sin 
spelfilmsverksamhet och någon av följande variabler: antalet år biblioteken hafl 
spelfilm, hur stor avgiften för att hyra film ar, utlåningsflekvensen, om biblioteket har 
målformuleringar eller inte? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Att jag i Bakgrunden (kap. 2) går igenom videons historia, från mediets födsel och fram 
till dess att videon slog igenom på den kommersiella marknaden, kan tyckas vara irrele- 
vant om man ser till uppsatsens syfte. Men om betänker att detta är ett pionjärarbete så 



till vida att ingen tidigare har gjort någon uppsats i ämnet, anser jag att inte att denna 
genomgång är överflödig. 

Efter den inledande allmänna genomgången av mediet granskas utvecklingen ur 
biblioteksperspektiv. Från de första försöksverksamheterna med video på bibliotek i 
början av 70-talet, fram till dagens situation med spelfilm på bibliotek. 

Bakgrundsavsnittet avslutas med en kortfattad genomgång över hur utveckling med 
video på bibliotek varit i våra nordiska grannländer Danmark och Norge. 

I Metoddiskussionen (kap. 3), redogör jag b1.a. for varför jag valde enkätmetoden. Jag 
går även igenom enkätundersökningens upplägg och de pilotundersökningar som 
foregick enkätutskicket. För att underlätta granskningen av de många tabellerna och 
diagrammen som presenteras i enkätredovisningen avslutas metoddiskussionen med en 
förklaring till hur dessa ska läsas. 

Huvudkapitlet for uppsatsen är Presentationen av enkatsvaren (kap. 4). I detta avsnitt 
redovisas resultaten fran enkätundersökningen. Kapitlet är uppdelat i två delar. I den 
första delen redovisas vad biblioteken svarat på frågorna 1-1 9 i enkäten. Dessa frågor är 
besvarade endast av de bibliotek som bedriver spelfilmsverksamhet. I del två redovisas 
svaren på frågorna 20-22, dessa frågor har samtliga bibliotek besvarat. 

Efter presentationen av enkätsvaren följer Analysen (kap. 5). Här ska jag i fyra separata 
avsnitt forsöka besvara fyra frågeställningar (se 1.1.3). Varje avsnitt avslutas med att jag 
redovisar de slutsatser jag kommit fram till. Analysen avslutas med att jag i en 
avslutande kommentar ger min syn på filmens framtidsutsikter på svenska bibliotek. 

Uppsatsen avslutas med en Sammanfattning (kap. 6), samt författarens Slutord. Sist i 
uppsatsen återfinns de bilagor (enkäten och följebrev) som jag hänvisar till i 
metoddiskussionen. 



2. Bakgrund 

2.1 Om video 

2.1.1 Video och videogram, vad ar det? 

Video är latin och betyder "jag ser". Begreppet används för bilder som omvandlats till 
elektriska signaler. 

Videogram är en samlingsbeteckning för videoprodukter som lagrats på t.ex. band, skiva 
eller kassett, myntad av Harry Schein 1972 i boken "Inför en ny mediepolitik". Schein 
förklarar videogram på följ ande sätt: 

"Videogram (motsvarigheten till fonogram) ar ett mera korrekt uttryck för TV-kassetter, som inte alltid ar 
kassetter och som inte alltid behöver kopplas till en TV-apparat. Gemensamt för videogram ar att de i 
olika form har lagrat bilder och Gud som på ett enkelt sett kan spelas upp. "' 

I dag är videokassetterna den klart dominerande lagringsformen och har så varit i ett 
tjugotal år. Detta har medfört att samlingsbeteckningen videogram säilan används - man 
säger bara video, kort och gott 

2.1.2 Hur det hela började 

Tisdagen den 2 december 1980 har betecknats som videons födelsedatum i Sverige. Den 
direkta orsaken till detta var debattprogrammet Studio S, som denna dag hade under- 
rubriken "Vem behöver video?'. Vad man syftade på med den rubriken var främst de 
ocensurerade vålds- och porrfilmer, som man kunde hyra hos ett flertal videobutiker. 
Under programmets gång visades valda avsnitt ur ett fatal våldsfilmer som hade 
stoppats av den svenska biocensuren, men som fanns att hyra i videobutikerna. För att 
visa hur lätt det var för en minderårig att hyra våldsfilmer, lat man en 12-åring försöka 
hos några videouthyrare. Det visade sig att försökspersonen, trots sin ringa åider, fick 
hyra grova våldsfilmer3 . 

Reaktionerna lät inte vänta på sig. En våldsam debatt blossade upp. Föräldrar oroade sig 
FIr vad deras barn, genom mediet, kunde komma att bli utsatta för. En sanering av 
videobranschen krävdes, något som beslutsfattania unisont instämde i. 

För att visa att de utlovade krafttagen mot videovåld inte bara var tomma ord, tillsatte 
utbildningsministern Wikström en arbetsgrupp med uppdrag att: 

föreslå åtgärder i syfte att jämställa offentlig visning av videogram med biograffilm 
(d.v.s. tillämpa censur), 
förhindra uthyrning/försäljning av våldsfilmer till minderåriga4 . 

2 Schein 1972, s.17 
3 Ur Expressen, DN och GP, 1980-12-03 
4 Kilgesson 1981, s. 66 



Kampen mot videovåldet resulterade så smaningom i en 15 års åldersgräns for att få 
hyra videofilm, men debatten om en videolagstiftning kom att bli en långdragen 
process. Fr.0.m. 1992 faller video under yttrandefiihetslagen5 . Vilket innebär att: 

videofilmer med grova våldsinslag inte får hyras ut, men 
förhandsgranskning blir aktuell först om de är tänkta att visas offentligt. 

2.1.3 Videoteknikens utveckling 

Den första fungerade videobandspelaren visades upp i Chicago, april 1956, av en grupp 
Ampex-ingenjörer6. Möjligheten att kunna lagra TV-bilderna på ett magnetiskt band 
väckte stor uppståndelse och snart spekulerades det i hur TV-tittande skulle komma att 
förändras till följd av videobandspelaren. 

Ampex var forst med att visa upp ett fungerande system, men redan 1928 visade John 
Logie, som två år tidigare demonstrerat televisionsprincipen, en fungerade videoskiva7 . 
Det första videogrammet som såldes, såldes i England år 1935 och var inspelat på en 
vanlig 78-varvs grammofonskiva. Bildkvaliteten var dålig - bilderna beskrevs som 
knappt skönjbara8 . 

Liksom datorn, var till en början videobandspelarna enormt stora och kostsamma. 50- 
talets videobandspelare var ungefar lika stor som en bil och ett entimmes videoband 
vägde ca 5 kg9. 

Fram till början av 60-talet var det enbart eter-TV-företagen som använde sig av video- 
band~~elarna '~ .  Vändpunkten kom i form av snedspårsbandspelaren, vilken förvisso 
inte kunde återge lika bra bildkvalitet som den tidigare tekniken, men den var å andra 
sidan mycket mindre och billigare1' . Videokassettbandspelama som än i dag är den 
vanligaste formen för att visa videogram introducerades 197 1 och är en vidareut- 
veckling av sned~~årsbands~elaren~~ . 

En videokassettbandspelare kan i princip användas på tre sätt13 : 
inspelning av program från de ordinarie TV-sändningarna för uppspelning vid senare 
tillfalle (s.k. time-shifting), 
uppspelning av hyrda eller köpta program, 
inspelning och uppspelning av egna program som gjorts med hjälp av egen 
videokamera. 

5 Hadenius 1994, s.22 
6 Svanberg 1979, s. 82 
7 ibid s.82 
8 Video - sammanfattning av Videogramutredningens slutbetänkande, s. 6 

Svanberg, s. 82 
10 ibid s.83 
11 ibid s.83 
l2 1bid s. 83 
13 Hadenius 1994, s.277 



2.1.4 Hemvideomarknaden i Sverige 

1973 hade det uppskattningsvis sålts ca 100 videokassettspelare till svenska hushåll14. 
Detta kan jämföras med att man i dag räknar med att ca. 70 procent av svenska folket 
har tillgång till en videoapparat i hemmet. 

Någon försäljningssuccé blev det dock inte till en början. Under 70-talets första hälft var 
det fiärnst institutioner och företag som använde sig av videokassettspelarenfi . Varför 
videon inte fick den genomslagskraft man förväntat kan förklaras genom: 

Dyr utrustning 
Dåligt filmutbud 
Inkompatibla videosystem 
Väntan på videoskivspelaren 

Man fiir man ha i åtanke att det fortfarande var förhållandevis dyr investering. 1976 
kostade ett videokassettbandspelare mellan 5000-7000 kr och tomkassettema mellan 
125 och 250 hl6. De stora filmbolagen hade ännu inte insett att hyrvideomarknaden 
kunde komma att bli inkomstgivande. Bristen på "bra videofilmer" avspeglades tydligt i 
videobutikernas sortiment, som dominerades av filmer av vålds- och pornokommersiell 
natur. 

Ett annat problem som mötte en potentiell videointressent var videokassettsystemens 
mångfald. 1979 hade hela 43 olika videokassettsystem introducerats. På den svenska 
marknaden kunde man detta år välja mellan 7 olika system - problemet var att systemen 
inte var kompatibla med varandra17. 

Utrustningskostnaden, utbudet av filmer, samt de inkompatibla videokassettsystemen 
var bidragande orsaker till att försäljningen var måttlig fiarn till 80-talet. Utöver dessa 
faktorer, tror jag även att den långa väntan på videoskivspelarens genombrott bidrog till 
att allmanheten tvekade Mör att skaffa sig videoutrustning. I en prognos fiån Sveriges 
Radioleverantörers Riksförbund 1973 uppskattade man att det 1977 skulle finnas 
92 000 videokassettspelare i Sverige. Denna prognos skulle visa sig helt missvisande, 
vid årsskiftet 1978179 fanns det ca. 38 000~'. 1 samma prognos drog man aven den 
slutsatsen att det 1977 skulle det finnas~uppskattningsvis 232 000 videoskivspelare i vårt 
land. I själva verket fanns det ingen. 

Redan på tidigt 70-tal började man diskutera videoskivans förtjänster gentemot video- 
kassettens. Uppspelningsutmstningen skulle bli billigare än videokassettsystemens och 
själva mjukvaran, videoskivan, kunde massproduceras, vilket skulle medföra att en film 
pa en videoskiva skulle kosta en bråkdel av en kassettfilm. Denna väntan på video- 
skivans genombrott visade sig vara förgäves, detta trots att man under tidigt 80-tal 
försökte lansera ett flertal system. 

14 Videogrammen och Sveriges radio 1979, s. 13 
IS Ibid s. 13 
16 Ingelstam 1976, s. 17 
17 Svanberg 1979, s. 3 1 
18 Videogrammen och Sveriges Radio s. 20 
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2.1.4.1 Studio S och videons genombrott 

Enligt de siffror som Studio S presenterade i sitt omdebatterade program om videovåld, 
bestod i november 1980 videohandelns utbud till 50 procent av vålds- och sexfilmerrlg . 
Antalet titlar "underhållningsfilm", som fanns tillgängliga på den svenska marknaden 
uppgick vid denna tidpunkt till ca 500~'. 

Debatten som följde undgick knappast någon. När den värsta debattstormen bedarrat 
utbröt hos svenskarna, vad massmediaforskaren Keith Roe betecknar som en moralisk 
panik när det gällde videomediet21 . Videon kom att f3 en låg status, vilket i sin tur 

, medförde att få hushåll köpte v i d e ~ a ~ ~ a r a t e r ~ ~ .  Tillfisknandet tog tid och det var, 
enligt Roe, först 1984 som denna moraliska p"k började latta. Under tiden hade video- 

" branschen genomgått en omfattande självrannsakan och många av de hinder som 
v tidigare varit i vägen tycktes nu vara undanröjda. 

w 
Mångfalden av videokassettsystem som tidigare varit ett svårlöst problem hade nu löst 
sig självt efter det att japanska Japan Victor Corporation (JVC) med sitt system Video 
Home System (VHS), i hård konkurrens med främst med Sonys Betamaxsystem, erövrat 
en stor del av marknaden. VHS-systemet har kommit att förbli det dominerade video- 
kassettsystemet. I början av 90-talet hade VHS-systemet ca 90 procent av marknads- 
andelarna på det internationella planet23 . 

Denna standardisering av videokassettsystem medverkade till att priserna sjönk på både 
apparater och kassetter, något som banade vägen for kommersiella videouthyrare. 

Fram till 80-talets mitt var det främst bensinmackar som hade hyrt ut videofilmer och 
urvalet hade varit minst sagt dåligt. Men, som sagt, tiderna förändrades. Filmbolags- 
jättarna insåg nu att det fanns stora pengar att tjäna i videobranschen. Filmbolagens 
uppvaknande innebar att videouthyrarna nu fick ett anständigt utbud att erbjuda sina 
kunder. Den pånyttfddda videobranschen lockade många lycksökare att börja med 
uthyrning av videofilmer och under 80-talets mitt dök det upp en lokal videouthyrare i 
de flesta stader. 

2.1.4.2 Rekordåren 

I mitten av åttiotalet ökade också försäljningen av videoapparater kraftigt. Enligt 
Sveriges Radios publik- och programforskning (SRPUB) hade 23 procent av den 
svenska befolkningen tillgång till videoapparat i hemmet 1985. Försäljningen av 
videoapparater fortsatte att öka och 1989 kunde mer än Viften, niimare bestämt 52 
procent av befolkningen titta på video i hemmetZ4. 

-3) 19 KAgesson 198 1, s. 18 
20 ibid, s. 18 
21 Blomberg, BBL 1987:2 s.52 
22 Medie-Sverige 1993 s. 321 
23 Berthelsen, 199 1, s. l l 
24 Medie-Sverige 1993, s. 339 tabell 7:13 I . 
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Under dessa år då försäljningen av videoapparater ökade markant, steg ocksa 
videouthyrarnas omsättning kraftigt. Under åren 1986-1989 omsatte denna marknad, 
enligt Svenska Video roducenters Förening (SVIP), drygt runt en halv miljard 

4 5  svenska kronor per år . 

Hyrfilmsexplosionen innebar också att antalet biografbesökare minskade. En trolig 
förklaring till detta ges av Stig Hadenius och Lennart Weibull i boken Massmedier: 

"...storkonsumenterna är I båda fall ungdomar under 25 år. Det tycks således finnas en utbytbarhet 
mellan de tv& medierna. En trolig tolkning dr dock att dessa videotittare i 15-20 ars åldern hade gått 
ännu of taepå  bio om inte video finnits. & ervägande av detta slag ligger också bakom 1982 års film- 
och videoavtal. Enligt detta betalar videobranschen en avgi#p& inspelade videoprogram som hyrs ut till 
allmänheten. Pengarna går till Svenska Filminstitutet och omfattade totalt ca 50 miljoner kronor under 
1991. "26 

2.1.4.3 "Videoålderns" uppgång och fall? 

Den kraftiga omsättningsökningen under 80-talets senare hälft följdes av en lika kraftig 
nedgång. Om man räknar i fasta priser (1 992 års prisnivå), var 1992 års omsättningen 
endast en tredjedel av den man noterade toppåret 1987~'. "Denna nedgång ledde till att 
många uthyrare gick i konkurs. Marknaden genomgickpå så vis en sjalvsanering, dar 
man kom till rätta med överetablering och den högapri~nivån"~~. 

Bidragande orsaker till nedgången var, förutom överetablering och den höga prisnivån 
att: 

allt fler svenskar fick tillgång till kabel- och satellit-TV, 
köpfilmsmarknaden växte - mhnga kunde börja bygga upp egna filmbibliotek i 
hemmen när köpfilmen blev billigare. 

Trots att intresset for att hyra videofilmer minskade skaffade sig allt fler hushåll 
videoapparater och i dag räknar man med att ca 70 procent av de svenska hushållen har 
minst en videoapparat. 

Magnus Anshelm konstaterar i boken "Media Sverige 1993", att "tyngdpunkten i 
videoanvandningen tycktes under delar av 1980-talet förs&utas JFan tittande på 
inspelade TV-program till tittande på hyrJilm. Nu några år senare kan man dock 
konstatera att detta endast var en tilIfällig förändring. 

En undersökning från 1991 understryker vad Anshelm säger. Det visade sig att drygt 
40 procent av videoinnehavarna spelade in program fiån vanlig TV åtminstone någon 
gång i veckan, medan andelen som en genomsnittlig vecka hyrde videofilm endast var 5 
procent. Undersökningen visade att hyrfilmsintresset var störst bland ungdomdo. 

21 ibid s. 325 
26 Hadenius 1994, s.229 
27 Medie-Sverige 1993, s.338 tabell 7:8 

ibid s. 325 
29 ibid s.325 
30 - Hadenius 1994, s.227 



Först 1993 hade hyrmarknaden stabiliserats. Samma år ökade omsättningen for köpfilm 
med det tredubbla och 1994 omsatte köpfilmsmarknaden mer än hyrfilmsmarknaden. 
Bidragande orsaker till denna kraftiga uppgång är, enligt SVIP, Disneyfilmema. I USA 
har t.ex. videon Lejonkungen sålts i ca. 30 miljoner exemplar. I Sverige räknar man med 
att sälja ca. 600 000 exemplar3' . 

2.2 Video och bibliotek 

Videogram eller inte på biblioteken? Denna fråga har varit i centrum för åtskilliga ' 

diskussioner de senaste decennierna. 

I det följande avsnittet presenteras forsöksverksamheter, utredningar och debatter 
rörande frågan: Video p3 bibliotek? Syftet är att ge en djupare insikt i hur svårt det har 
varit, och till viss mån fortfarande är, att etablera videomediet på svenska bibliotek. 

Den som vill f"a ha en mer uttömmande skildring av vad som skrevs om videogram på 
bibliotek under åren 1970-81 ska läsa Ö jan Lissviks uppsats "Video på bibliotek". I 
detta specialarbete från Bibliotekshögskolan i Borås, granskar Lissvik de artiklar som 
under de ovan nämnda åren har publicerats om video på bibliotek i bibliotekstidskrif- 
tema: Biblioteksbladet, Bibliotek i Samhälle och Bibliofack (nuvarande DIK-forn). 

2.2.1 Videogram på biblioteket - en tillbakablick 

"Vi lever i den stora utmaningens tidevarv. Vi utmanas av teknikens utveckling, av befolkningsökning, av 
utbildningsbehovet som bara ökar f l n  år till år. Vi vet nu att gårdagens oroligheter redan håller på att 
bli morgondagens rutin. Utbildningssituationen, de tekniska mo~ligheterna har ändrats så radikalt under 
de sista tio åren. Ett har däremot inte ändrats så nämnvärt, våra fo~kbibliotek"~~ 

Det verkar, utifrån ha läst artiklarna i det ovan citerade temanummret om Audio- 
Visuella medier (AV-medier) i Biblioteksbladet (BBL), som om det for 25 år sedan 
rådde en stor förvirring ute på de svenska folkbiblioteken. Orsaken till denna förvirring 
var införskaffandet av nya innovationer på AV-området. 

Biblioteken anklagas i detta nummer för att köpa in dyr AV-utrustning, trots att man 
inte vet hur man använder den, eller vet vad den ska användas till. Denna kritik känns 
till viss del igen fran dagens debatter i biblioteksmedia vad det gäller nya media på 
biblioteken. I dag är det video, multimedia och uppkoppling till Internet som diskuteras. 
Då, i slutet av 60-talet, gällde fragan om man skulle banda radio- och TV-program och 
om man skulle skaffa den utrustning som krävdes för uppspelning av dessa program. 

Det bör dock tilläggas att beståndet av videospelare på svenska folkbibliotek vid denna 
tidpunkt var mycket litet. När Sveriges allmänna biblioteksförenings specialgrupp för 
AV-media tillsammans med Svenska Kommunforbundets rationaliseringsavdelning 
1969 genomförde en omfattande undersökning om AV-medier på folkbibliotek, visade 

31 Notis ur Göteborgsposten 1995-08- 17 
32 ~ ~ l b e r ~ ,  BBL 1969:2/3, s.147 
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det sig att endast ett bibliotek hade en videobandspelare. När man 1973 gjorde om 
samma undersökning, hade det totala beståndet videobandspelare på svenska folk- 
bibliotek stigit till @ra stycken33 . 

När Bibliotekstjänst år 1973 gav ut skriften "AV i biblioteken", stod följande att lasd om 
video: 

"Intresset for videoinspelade program ar stort. Utvecklingen har emellertid bromsats, N m s t  på grund av 
osäkerhet inför den tekniska utvecklingen, bristen på standardisering och på grund av upphovsrättsliga 
problem. I slutet på 1973 tycks emellertid situationen snabbt förändras. Vi har fått en överblickbar 
teknisk utveckling. Videokassetten har minskat standardiseringsproblemen och upphovsrätten har i 
många fall klarats av genom att en stor del av de etersända programmen '~fi.ikö~ts""". 

2.2.2 TRU:s försöksverksamhet och VIDMO-gruppen 

Under 70-talets början startade kommittén for Television och Radio i Utbildningen 
(TRU) (nuvarande Utbildningsradion) sin första försöksverksamhet med visning av 
videogram på bibliotek. Tre bibliotek deltog och målgruppen var forskolebam i åldrarna 
5-7 år35. 

Ett av de tre bibliotek som ingick i forsöksverksaniheten var Helsingborgs Stadsbib- 
liotek. I ett försök att på ett tidigt stadium utvärdera bibliotekets videogramverksamhet 
säger Anna-Maria Kylberg, "men redan nu tror jag att vi kan se hur TV-kassetten ratt 
använd kommer att bli ett bra och aktiverande medium i vårt arbete med barnen i 
biblioteket 

En av orsakerna till att försöksverksamheten riktade sig mot forskolebam var att det 
fanns ett relativt homogent videogramunderlag för denna målgrupp. Bristen på video- 
gram som lämpade sig för visning på bibliotek var annars stor37. 

Ett intressant inslag i diskussionen huruvida videogram var ett media för biblioteken 
eller ej, kom i form av artikeln "VIDMO i videogramskogen" publicerad i BBL 1974: 1. 
VIDMO är en arbetsgrupp, berättar A-M Kylberg, vars uppgift är att: "bevaka, 
diskutera och komma med förslag om användning av videogram inom den svenska 
kultursektorn sådan denna avgränsas i kulturrådets betänkande. 'Y../" Det över- 
gripande motivet, fortsätter Kylberg, for gruppens arbete är att verka för att det skapas . . 
alternativ till det kommersiellt producerade och distribuerade utbudet av video- 

J 138 gram. . 

Följande forslag till diskussionspunkter nämns i artikeln: Hur kan videogrammen 
användas i folkbiblioteken? Hur kan videogrammen hjälpa studiecirkelverksamheten 
och folkbildningens övriga aktiviteter? Vilken roll kan folkbiblioteken få som 
distributör av videogram? 

33 AV i biblioteken 1973, s. 88ff 
34 ibid s.137 
35 Isaksson, BBL 1974: 1, s. 13 
36 Kylberg, BBL 1973:7, s.324 
37 ibid s.324 
38 Kylberg BBL 1974:1, s.12 



Videogram på bibliotek skulle förslagsvis, enligt VIDMO, vara lämpligt för följande 
användningsområden: 

Invandrarnas informationsbehov skulle till viss del kunna lösas. 
Vuxenutbildningen förbättras. 
Förskolebarn förses med information genom TV:n (TV:n hade i tidigare 
undersökningar visat sig fungera bra som informationsf6rmedlare for barn) 
Låta glesbygden ta del av storstadens Mtur och vice versa. 

Dessa förslag framfördes till den diivarande utbildningsministern som blev intresserad. 
Men någon försöksverksamhet blev aldrig av - orsaken var att upphovsrattslagen ställde 
till bekymmer. Denna lag skulle sedermera visa sig vara ett återkommande problem. 

I samband med det att bibliotekssektionen i Skolöverstyrelsen decentraliserades i början 
av 80-talet upplöstes också V I D M O - ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ~ ~  . 

2.2.3 Kritiska röster gör sig hörda 

Alla var dock inte övertygade om att videogrammen endast var till gagn for biblioteken. 
Britt Isaksson höjer ett varningens finger i sin artikel "Det kommersiella biblioteket - in 
i den krassa verkligheteny': 

"Vi Iånar ut ljudkassetter, vi Idnar ut kassettspelare, viprövar apparater som kan spela in och upp TV- 
program. Vi lånar ut videokassetter snart. Reklamen för de nyligen introducerade videokassettspelarna 
på den svenska marknaden talar ännu mest om "titta på ett TV-program medan du spelar in det andra". 
Men snart kan man tanka sig deita: ''Köp apparaterna, l h a  vad du vill se på biblioteket." Vill vi vara 
med och skapa också det behovet? Nej, låt oss i lugn och ropröva ut vad vi t. ex behover 
videokassettspelaren till, vilka program vi får innan vi ger anledning till sådan reklam. "'O 

1 976 gavs debattboken "Vad ska vi göra med videograrnmen?'ut. Bokens författarinna, 
Margareta Ingelstam, medarbetare i TRU:s utvecklingsgrupp säger följande om bokens 
syfte: "Huvudsyftet h. att påvisa att samhallet har ett stort och övergripande ansvar 
för utvecklingen av videogrammen och att den utvecklingen bör ske i relation till andra 
medier och de utbildningspolitiska och kulturpolitiska mål som samhället ställt upp "". 

Detta att samhället måste ta sitt ansvar innan det är för sent, är ett återkommande tema i 
den litteratur som publicerades angående videofiågan under 70-talet. Det faktum att 
mediet var något nytt, medförde ocksii att det under detta årtionde gjordes många 
utredningar vad det gäller videogrammen. 

2.2.4 Videogramutredningen 

Den mest omfattande av dessa utredningar var den statliga Videogramutredningen. 

Den 2 1 april 1 977 tillkallade den dåvarande utbildningsministern en kommitté vars 
uppgift var att utreda frågan om samhällets insatser på videogramområdet - den s.k. 

39 Telefonintervju med Kylberg 1995- 10- 18 
40 Britt Isaksson, BBL 1975: 1, s. 14 
41 Ingelstam 1976, s.1 l 



Videogramutredningen. Under arbetets gång fram till slutbetankandet SOU 1981 :55 
lade utredningen fram flera skrifter och förslag. 

I Videogramutredningens direkti~'~ står att läsa att videogramutredningskom&itt6n vid 
bedömning av vilka insatser som staten bör göra på videogramområdet, ska ta till 
utgångspunkter de mål för den statliga kulturpolitiken som riksdagen fattat beslut om 1 (1 974 års kulturpolitiska mal). 

Det framgår också av direktiven att utredningskommittén ombeds lagga särskild vikt vid 
åtgärder som framjar yttrandefiiheten: 

"Om utredningen anser att åtgärder behöver vidtagas för att motverka negativa efekter av 
kommersialism och företagskoncenh.ation bör i första hand stimulansåtgärder tillgripas. Kommittën bör 
således pröva om det finns anledning och mo~ligheter att stödja kvalitetsproduktionen av videogram och 
öka mångfalden av produkter43 

2.2.4.1 Biblioteken som distributionsapparat 

I "Video - en sammanfattning av videogramutredningens slutbetänkande", säger man 
följande om video på biblioteken: "Detjnns behov av distributionskanaler vid sidan av 
de kommersiella. /. ../ Folkbibliotekssystemet erbjuder ettfinmaskigt distributionsnät 
som täcker hela landet. ))44 

Att just biblioteken distribuerar, filler enligt utredningskommittén en rad syften, b1.a." : 
allmänheten ges bekväm och billig tillgång till svenskproducerade videogram och 
kvalitativa utländska - aven sådana som ej är tillgängliga på den kommersiella 
marknaden, 
enskilda fria videoproducenter - och videoverkstäder - ges tillgång till en publik. 

Man konstaterar också att "Om biblioteken åtar sig att förmedla videogram till 
allmänheten kan detta bidra till att stärka deras ställning iframtidens 
medie~amhäl le"~~.  

2.2.4.2 Hur verksamheten ska skötas och finansieras 

Utredningen ger i sitt slutbetänkande en rad förslag till hur videogramverksamheten på 
folkbibliotek skulle kunna fungera och skötas. 

Utbudet av videogram på bibliotek ska förslagsvis bestå av b1.a. produktioner från 
Sveriges Television (SVT), Utbildningsradion (UR) och Svenska Filminstitutet (SFI). 
Som central samordningsorganisation föreslås Bibliotekstjänst ( B T J ) ~ ~  . 

42 Videogramutredningens slutbetänkande (SOU 1981 :55), Bil. l ,  s. 343 ff 
43 ibid s.347 
44 Video - en sammanfattning av videogramutredningens slutbetänkande (SOU 1981:55), s.37ff 
45 Videogramutredningens slutbetänkande, s. 189ff 
46 Video - en sammanfattning av videogramutredningens slutbetänkande, s.37ff 
47 ibid s.38 
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När det galler distributionen9ån biblioteken till en filmintresserad allmänhet är det 
fiämst två alternativ som, enligt utredningens slutbetänkande, kan komma att göra sig 
gällande48 : 

visning på bibliotek ( i tittarhömor med monitorer och på storbildsskärm), 
utlåning for uppspelning utanför bibliotekets lokaler dels till enskilda låntagare 
(hemlån), dels till institutioner och organisationer. 

Vad det gällerJinansieringen av en videoverksamhet på bibliotek föreslår utredningen 
att kostnadema ska delas upp på två delar: centrala (staten) och lokala (kommunen). De 
centrala kostnadema ska inkludera masterband, kopiering, kassetter, distribution, 
katalogisering och administration, medan de lokala kostnaderna skulle vara eventuell 
utrustning för visning på biblioteket, hanterings- och personalkostnader. 

Det stora problemet, det som tidigare förhindrat biblioteken från att driva 
videoverksamhet var Upphovsrattslagen (UIU). "Nar exemplar av ett litterärt eller 
musikaliskt verk har getts ut får de utgivna exemplaren utan upphovsmannens tillstånd 
spridas vidare t.ex. genom vidareförsdljnng, utlåning eller uthyrning j 23 URL"49. 

Vad som galler för böcker och fonogram gäller dock inte för videogram, vilket 
föranledde följande yttrande från utredningen: 

"Videogrammen företer stora likheter med exempelvis grammofonskivor eller Ijudhsetter. Liksom dessa 
är de i regel massmarknadsprodukter och skil Kan tala för att de i spridningshanseende skulle behandlas 
på samma sätt. " /. ../ Tillkomsten av olika nya medier, exempelvis videogram, vållar i vissa hänseenden 
svårigheter vid tillämpningen av det upphovsrättsliga regelsystemet'"o . 

Enligt de ursprungliga planerna skulle man i januari 198 1 börja en tvåårig 
försöksverksamhet med videogram på bibliotek i tre orter5' , men upphovsrättslagen 
vållade aven denna gång problem och försöksverksamheten lat vänta på sig. 

2.2.4.3 Asikter om videogramutredningens betänkande 

Förslaget om att låna ut TV-program på biblioteken foranledde en debatt i Bibliofack. 
Under ledarartikeln "Sätt boken i centrum" säger Ridbäck att "en introduktion av nya 
medier i biblioteket sker inte utan kostnader. L../ Och det går bara ut över böckerna." 
Hon påpekar också att b1.a. malformuleringar, ekonomiska- och personella resurser for 
videogrammen saknas på bibliotekenS2. 

Som svar på detta skriver Stig Svad, sekreterare i Videogramutredningen, några 
nummer senare i artikeln "Videogram på biblioteken - ett led i kulturpolitiken", att nya 
medier inte får ses som ett hot mot boken - snarare som ett komplement till d e n d 3  . 

48 ibid s.39 
49 Videogramutredningens slutbetänkande, s.265 
50 ibid s.265 ff 
5 1 ibid s.201 
52 Itidbäck, Bibliofack 1980:5, s. l 
53 Svärd, Bibliofack 1980:9, s.9 



I samma nummer svarar dock Ridbäck med att åter säga att '?i utlåning av videogram 
på bibliotek ger mindre tid och pengar till böcker ". Svärd låter sig inte nöjas utan J- 

återkommer med samma argument i ny tappning några nummer senare, så även 
Ridbäck. 

Den utlovade försöksverksamheten dröjde, något som en till synes mycket uppgiven 
, Kylberg konstaterar i artikeln "Videogramutredningen - för sent ute?"54. Efter att i 
i nikmare femton år kämpat för videogram pil bibliotek, konstaterar hon krasst att inte 

mycket har hänt sedan 1973, då TRU genomförde en serie försök med videogram på 
bibliotek. Någon ytterligare försöksverksamhet blev det aldrig - orsaken var upphovs- 
rättsliga problem. De förslag som VIDMO ett år senare skissade upp och uppvaktade 
den dåvarande utbildningsministern med, strandade också dem på grund av upphovs- 
rättsliga problemen b1.a. med Sveriges Radio (SR) och som Kylberg formulerar det: 
"Utan SR:s stora produktion av program blir försöksverksamheten, för bibliotekens del, 
gansku mening slö^"^^. 

Tiden rann i väg och nu, 1982, konstaterade Kylberg att förhandlingarna återigen brakat 
samman med SR. Förslaget om videogram på bibliotek kom denna gång ifrån Video- 
gramutredningen. 

Trots att TRU och VIDMO båda varit tidigt ute med att försöka införa videogrammen 
på biblioteken, kunde man nu konstatera att medan biblioteken under tio års tid försökt 
lösa de upphovsrättsliga problemen hade en marknad för hemvideo, distribuerad av 
internationella kedjor, b1.a. Pressbyrån och ESS0 etablerat sig i vårt avlånga land. 

2.2.4.4 Vad tyckte man ute på fältet? 

Vad tyckte bibliotekarierna ute på fdtet om förslaget f f i  Videogramutredningen? Visst 
hade åsikter förts fram genom dagspress och tidskrifter, men någon undersökning om 
vad yrkeskåren ansåg om förslaget hade man inte gjort. 

Det visade sig bli en student från BHS som tog saken i egna händer - i specialarbetet 
"Video på  bibliotek^'^^, för övrigt det enda specialarbete som fiam tills nu gjorts om 
video på bibliotek, redovisar Orjan Lissvik det enkätutskick han gjort till 74 bibliotek 
(58 svar). Syftet med enkäten var att, som Lissvik uttrycker det, pejla inställningar, 
attityder och intresse ute på biblioteken inför frågan : Video på bibliotek? 

Det fiamgår av svaren att de flesta är ense om att video hör hemma på bibliotek, endast 
sex svarande tyckte motsatsen. Vad gäller distributionen av videogram från bibliotek var 
53,8 procent positiva till förslaget att låna ut videogram på bibliotek och 48,l procent 
var positiva till förslaget om visning på bibliotek (flervalsfraga). De vanligaste orsak- 
erna till varför bibliotek var negativt inställda till antingen utlåning eller visning av 

54 Kylberg BBL 1982: 1, s.24 
ibid s.24 

56 Lissvik, BHS 1982:4 



videogram var enligt enkätsvaren: allmänna kostnadsskal, tar pengarfran bokinköp, de 
personella resurserna saknas och att måljormuleringar saknasS7 . 

Intresset for den då pågående videodebatten visade sig vara mycket stort, men endast ca 
halften av de svarande hade läst videogramutredningens slutbetänkande. Lissvik 
avslutar med att konstatera att det mest glädjande med undersökningen var att "den 
uppenbarligen har tagitspå allvar av det stora flertalet svarande. Flera bibliotek har 
uppgett att de ha3 möte för att fler skulle få en chans att delge sin syn på fiågan. Tolkar 
det som om det verkligen$nns ett intresse ute på biblioteken att diskutera denna fiåga. 
Ett symptom på uppvaknande?"". 

Kommentarerna som Lissvik fått av de svarande visar att det fanns många åsikter om 
mediet och dess eventuella roll på biblioteketS9 : 

"Satsning på videogram bör e j  ingå i folkbibliotekariens verksamhet. Det kommersiella utbudet av 
mycket dåliga videogram bör biblioteken bekampa inte genom att "hyra ut" bättre videogram utan att 
aktivt och medvetet för ut boken. Boken - Ordet - Språket - bör bli en resurs för alla. För detta skall 
folkbiblioteken arbeta. " 

"Målformuleringar ar det viktigaste att skapa ifall video skall in. Om de politiska företrädarna ansåg 
video angeläget skulle ekonomiska resurser ges. Från bokkontot skulle vi absolut inte taga. " 

"I första hand bör video utnyttjas för utbildnings - och informationsandamål, i andra hand som kvalitets 
alternativ till det ofia undermåliga kommersiella utbudet. Bibliotehn bör ha samma ansvar i dennctfraga 
som nar det galler litteratur. " 

"Enl. Videogramutredningen kan utlåningen avgiftsbeläggas. Det kan bli första steget till en total 
avgiftsbeläggning på lån. " 

2.2.5 En tid av tystnad 

Även om diskussionen om videogram på bibliotek inte varit direkt livlig under 70-talet 
och början av 80-talet, hade den åtminstone funnits där i form av artiklar, forsöksverk- 
samheter, utredningar och debatter. Men när stormen efter Studio S-programmet och 
videogramutredningens slutbetänkande lagt sig, blev det tyst. Under 80-talets farsta 
hälft var det knappt någon som tog upp Mgan i biblioteksmedierna. 

Den senaste statliga utredningen om folkbiblioteken kom 1984. Videogram diskuteras 
här endast kortfattat. Videogrammen ses som ett komplement till traditionella medier, 
t.ex. när det gäller språkkurser. Vidare anser man att medieverkstäder bör gynnas och att 
videoinspelningar av invandrares kultmytbingar kan Qlla en viktig funktion på biblio- 
teken60 . 

Under det tidiga 80-talet gjordes några försök med video på bibliotek, b1.a. i Södertälje 
1981-83, men det var forst 1985, som det på allvar började att hända saker. Detta år 

- -p 
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pilbörjade UR en försöksverksamhet med videogramutlåning i sju kommuner. Försöken 
avlöpte väl och 1987 hade 120 kommuner avtal med UR. 

Under samma period som UR:s verksamhet prövades var 48 kommuner inblandade i ett 
experiment som sponsrades av Svenska Filminstitutet. Experimentet som innebar att 
biblioteken anordnade videovisningar gjorde dock inte någon större succé . 

I BBL 1987:2 var det dags för ett temanummer om video. h y o  stod det att läsa att 
upphovsrätten ställde till problem för biblioteken. Försöksverksamheten som UR 
bedrivit i sju kommuner avlöpte som sagt väl, men när verksamheten skulle bli 
permanent pil biblioteken blev det genast problem. Endast filmer producerade av UR 
kunde p.g.a. upphovsrättsliga problem lånas ut. Under försöksperioden hade UR fiiköpt 
andra program särskilt för detta ändamål, men detta blev i längden alltför kostsamt62. 

2.3 Spelfilm på svenska folkbibliotek 

Attiotalet led så sakta mot sitt slut. UR:s videokassetter fanns till utlåning hos många 
bibliotek, men de filmskatter som de stora videogramdistributörerna förfogade över var 
ännu utan räckhåll för biblioteken. 

( 2.3.1 Kommunförbundet - ett ljus i mörkret 
l 

Men så när 80-talet tog sina sista skälvande andetag, hösten 1989, hände det något. Det 
var på förfrågan från kulturnämnden i Sölvesborg, som Kommunförbundet detta år 
började undersöka de juridiska förutsättningarna för spelfilmsutlåning på bibliotek. 
Undersökningen resulterade så småningom i att Kommunforbundet började förhandla 
om spelfilm på bibliotek med representanter från Svenska Videodistributörers Förening 
(SVF). 

Anledningen till att Sölvesborg tog detta initiativ var en enkätundersökning om 
videovåldstittande bland kommunens högstadieelver som kulturnämnden i Sölvesborg 
hade gjort63 . Det visade sig att 90 procent av de elever som hade tillgång till video såg 
på vålds- och skräckfilm. Erik Pedersen, kulturnämndens ordförande, kommenterar det 
hela med att säga att: "Enda sättet att komma till ratta med våldmideo ar att ha ett 
bättre alternativ att erbjuda. ". För att motverka "videovåldet mot ögat", formulerade 
man ett åtgärdsprogram där utlåning av spelfilm på bibliotek var en av punkterna. 
Anledningen till att man tog kontakt med Kommunförbundet var att det visade sig vara 
omöjligt att på egen hand skaffa filmer.M Denna, den sista utvägen visade sig vara ett 
lyckodrag. 

61 Kylberg, Svensson, Scandinavian Public Library Quarterly 1987:3, s.13 
62 Blomberg, BBL 1987:2 s.52 
63 Carlswtirdh, Kommunaktuellt 1989:5 s.13 
64 ibid s.13 
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Sedan förhandlingarna påbörjats strömmade det in ytterligare ett 50-tal skriftliga 
förfrågningar fran andra bibliotek runt om i landet om saken. Intresset visade sig inte 
bara galla spelfilm utan också "dokumentärer, instruktionsfilmer, liksom konst - och 
musikflmer och operafilmer "" . 

Förhandlingarna lyckades och ett avtal skrevs. Det hela bådade mycket gott inför 
nittiotalet. 

2.3.1.1 Avtalet 

"Videogram omfattas i allmänhet av upphovsrätt enligt lagen (1960:727) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Vidare berörs lagen (1960:730) om rätt 
till fotografisk bild som ger en sådan bild ett skydd som liknar det upphovsrättsliga, 
men är mindre ~mfattande"~~. 

Vad galler spridningen av ett verk har upphovsmannen en principiell ensamrätt att 
framställa exemplar av verket och att göra verket tillgängligt för allmänheten. En viktig 
inskrankning finns dock i spridningsratten: "Sedan ett litterärt eller musikaliskt verk 
givits ut får exemplar som omfattas av utgivningen spridas vida och visas ofentligt ", 
allt enligt Upphovsrattslagen 5 23. Detta medför att biblioteken kan låna ut tryckt 
material och CD-skivor. Denna inskrankning i Upphovsrattslagen gäller dock inte 
filmverk6'. 

Det upphovsrättsliga regelsystemet har lett till att marknaden när det gäller film och 
video kommit att indelas i olika licensområden fik rättsinnehavarens sida. Utlåning av 
videogram på bibliotek innefattas av licensområdet för hemvideo - vilket innebär att 
filmer avsedda att användas för privat bruk6'. 

Den grundmodell f6r videogramutlåning på bibliotek som Kommunförbundet och 
Sveriges Videodistributörers Förening (SVF) kom fiarn till var följande: 

"Om inte annat avtalas mellan kommun och videodistributör skall kommunen ha ratt att under två år 
med möjlighet till förlängning i ett år i sänder få hyra videogram ur distributörernas sortiment 
sammantagna i särskilda 3~ket""~~. 

För att på basta satt kunna förmedla videogram till biblioteken kontaktades BTJ, som 
åtog sig rollen som distributör och avtalspart gentemot biblioteken. 

Den uppskattade kostnaden for att hyra ett filmpaket på 60 filmer i två år var ca. 42.000 
kronor, ett 90-paket ca. 63.000 kronor. Tillkom gjorde också en ~~1-av~ i f t ' ' .  

65 ibid s.13 
66 Svenska Kommunförbundet, cirkultir 1989: 147, s.1 
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68 ibid s.2 
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Vad man från Kommunförbundets sida inte haft i åtanke vid utformningen av avtalet, 
var en eventuell uthyrning av videogram på bibliotek. Flertalet kommuner kontaktade 
Kommunförbundet angående detta, vilket ledde till att Kommunfcirbundet i samråd med 
SVF och BTJ fick utforma ett nytt avtal - denna gång gällande uthyrning av videofilm 
på bibliotek. Det nya avtalet (SK 1990: 11 1) blev f&digt hösten 1990. I avtalet framgår 
det att biblioteken själva får bestämma kostnaden för att hyra en film. 

De två versionerna som reglerar bibliotekens videoverksamhet när det gäller spelfilmer 
existerar nu sida vid sida. Sedan avtalen slöts for drygt fem år sedan har dock vissa 
förändringar skett, t.ex. hyr biblioteken inte längre filmerna, de köper dem. Biblioteken 
har nu också större möjligt att påverka det egna utbudet av filmer, eftersom de inte 
längre är hänvisade till filmpaket, utan kan köpa enstaka titlar. Under hösten 1995 
kommer denna modifierade version av avtalen att skickas ut till biblioteken. 

Ytterligare ett avtal, gällande den institutionella ratten, d.v.s. utlåning till skolor och 
andra institutioner, väntas dyka upp hösten 1995. 

2.3.1.2 Videoverksamhet med spelfilmer på svenska folkbibliotek efter 
det att avtalen tratt i kraft 

I Stefan Parnells artikel om "Bibliotekens framtid - intryck fran den svenska biblioteks- 
debatten", står det att läsa att video är det medium som diskuteras flitigast av biblio- 
tekarierna just nu71 . Om detta påstående stämmer, vill jag låta vara osagt, men visst har 
det hänt mycket under 90-talet vad det gäller bibliotekens möjligheter att bedriva en 
seriös satsning på en videogramverksamhet. 

1990, året efter det att det blev möjlig att på biblioteken bedriva spelfilmsverksamhet, 
påbörjades ett projekt som gick under namnet "Filmens Dags Biblioteksvideo". Bakom 
projektet stod paraplyorganisationen Föreningen Filmens Dag, en organisation 
bestående av Filmcentnun, Folkets Bio, Kaleidoskop, Oberoende Filmares Förening, 
Svenska Kvinnors Filmförbund och Svenska Teaterförbundets Filmavdelning. 

Genom stöd från Statens Kulturråd kunde projektet starta hösten 1990. Elva bibliotek 
fick vardera ett filmpaket bestående av 70 titlar. Utlåningen skulle vara gratis, enligt 
upphovsmakamas uttryckliga önskemåi. 

Syftet med projektet var: att finna nya vägar för den oberoende filmen, att nå en bredare 
publik, samt att utarbeta en ideologi kring arbetet med video på bibliotekn. 

1992 publicerades en intressant artikel i BBL, "Videogram ingår i bibliotekens ansvar 
for bildning och kultur", där Larry Lempert och Roland Eliasson diskuterar frågor som 
kan tänkas vara aktuella for bibliotek som funderar på att starta en videoverksamhet. 

71 Biblioteken och framtiden 199 1, s.202 
'2 Informationsblad fran Filmens dag 
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"Biblioteken kan alltså i likhet med vad som galler för litteraturen ta ett speciellt ansvar för den film som 
inte har stort marknadsekonomiskt varde, men val ett konstnärligt, tekniskt eller debattskapande innehåll 
som mbnga bör fd en möjlighet att ta del 

I framtiden hoppas, Eliasson och Lempert, att biblioteken ska ffi sådana avtal med 
upphovsmännen att filmerna också kan komma att användas i studiecirkelsammanhang 
eller for gruppundervisning. 

I artikeln belyser de också den komplicerade fragan, huruvida biblioteken ska ta ut en 
avgift for utlaning av spelfilmer eller inte. De föreslår att "Rimligen måste man göra en 
noggrann analys av mediaanslagens användning innan man beslutar om avgifts- 
beläggning av videogramutlåning '!, men , fortsätter de, "Är spelj?lmen lika viktig ur 
kulturpolitisk synpunkt i en biografattig kommun som böcker, teater och musik, så 
borde invånarna utan avgift, förutom skattevägen, också erbjudas den konst$orm$lmen 
innebär74. 

Artikeln avslutas med att de båda uppmanar biblioteken att kämpa for att uppnå samma 
status som övriga köpare hos videodistributörerna. "Vi ska inte utnyttjasprismässigt för 
att vi har en kulturpolitisk ambition och därmed köper upp distributörernas lager av en 
svårsåld film. Vi bör snarare få rejält rabatterade priser"75. 

2.4 Videogram på bibliotek i Danmark och Norge 

För att se hur videoutvecklingen på folkbibliotek i Sverige förhåller sig till den som 
skett i andra lhder har jag som avslutning på detta kapitel valt att göra en jämförelse 
med våra nordiska grannländer Danmark och Norge. 

2.4.1 Danmark 

"Den gode film giver os en indsigt og erkendelse, som er,på niveau med den gode bogs. Der er ingen 
forskel. Det ar blot oplevelser på to til hinanden svarande plan. Bogen giver associationer, som forbindes 
med det psykiske "billedlager': man har opbygget gennem et livs erfaringer, studier, lesiningar, rejser 
og oplevelser. Filmen forbinder en med de samme kilder. Det er ingen forskel. 

Citatet ovan är skrivet av Carsten Berthelsen, som var redaktör for den Grsta handboken 
for video på bibliotek "Video til Alle" som kom ut 199 1. 1 994 kom en ny och utökad 
version med titeln "De nye udlånsmedier - Guide 1994". 

Min skildring av videoverksamhet på danska bibliotek är baserad på vad som står att 
läsa i avsnittet i "Nye udlånsmedier - guide 1994". 

73 Lempert, Eliasson, BBL 1992:2, s.40 
74 ibid s.40 
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77 De nye udlhsmedier 1994, s.9-17 
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I likhet med Sverige bö jade man i Danmark redan under tidigt 70-tal att diskutera 
möjligheten att distribuera videogram fran biblioteken. 1971 reviderades den danska 
bibliotekslagen, man fastslog då "at alle matrialetyper til formidling af skrift, billeder, 
lyd og kombinationer herax både nuverende ogfi.emtidige, bor gores fiit tilg~nglige 
gennem folkebibliotekerne ". 

Ändringen av bibliotekslagen gjorde det formellt möjligt att pabörja försök med 
videoverksamhet på danska folkbibliotek. Men försöksverksamhet med video på 
bibliotek lät vänta på sig och det var först 1982, efter det att mediekommissionen gav ut 
slutbetänkandet om videomediet som någonting hände. I en bilaga till slutbetänkandet 
gav bibliotekskonsulenten Anna Johansen ett konkret förslag till försök med video- 
verksamhet på biblioteken. Syftet med biblioteksdistribution av kvalitetsvideogram var 
att man på så sätt fick en motvikt till den kommersiella marknaden. 

Samma år som mediekommissionen lämnade sitt slutbetänkande tillsatte Danmarks 
Radio (DR) en arbetsgrupp för att undersöka vilka möjligheter det fanns för DR att 
etablera sig p& hemvideomarknaden, samt for att dra upp riktlinjer för distribution av 
videogram genom folkbiblioteken. 

Fyra år senare, 1986, kom man igång med en forsöksverksamhet. Tre bibliotek ingick i 
försöket: Esbjerg, Herning och Herlev. Försöksperioden varade fram till december 
1988. Vid utvärderingen av försöksverksamheten visade det sig att varje videogram 
lånats ut i genomsnitt tio gånger - vilket var en högre cirkulation än vad övriga medier 
kunde uppvisa. 

Den förste maj 1989 antogs en ny filrnlag, vilken möjliggjorde för biblioteken att låna ut 
videofilm till privatpersoner. Samma år utkom en debattskrift med titeln: "Den hellige 
skrift". Boken som gavs ut av Danmarks Biblioteksforenings Förlag redovisade 
resultaten av en omfattande undersökning om danska folkets medievanor. Därtill 
publicerades artiklar författade av mediefolk. I några av dessa artiklar framfordes åsikter 
om att danska bibliotek borde köpa in videogram för att låntagarna ska få ett bredare 
kulturutbud. Artiklarna väckte ont blod i delar av det danska kulturetablissemanget. 

"Den hellige skrift" är inget annat en "Et korstog mod bagerna " ansåg professor Hans 
Hertel. På denna anklagelse svarade vicestadsbibliotekar Katerine HdYding b1.a. 
följande: "...de "bogtro", som Hans Hertel og med ham mange forfattere og forlagsfolk 
(. ..) onsker bogen op på piedestalen og ser i sm  video som jende nr. et for hele kultur- 
og bibiotehtilbuddet. " 

I likhet med Sverige har upphovsrättslagen varit ett svårlöst problem for danskarna. 
Men i och med att man 1989 gjorde vissa ändringar upphovsrattslagen §23, trodde man 
att problemet var löst. En av de förändringar som gjordes var b1.a. att följande tillägg 
tillkom under $23: 

"Når et$lmv~rk er udgivet i form af salg fil almenheden, kan de ekemplarer, som er omfattet af 
udgivelsen, spredes videre. Dog md de ikke uden ophavsmandens samtykke spedes till almenheden 
gennom udlån eller udlejning. " Upphovsrattslagen $23 stk 3 



Denna ändring har om möjligt gjort att det nu råder större förvirring än tidigare. Så här 
utrycker Berthelsen det: "Hovrdan fortolkes mon ordet: "samtykke ", hvordan skal dette 
samtyckke gives - og hvem rader mon over det? Er det instruktmen (kunstneren) eller 
producenten filmselskabet), der skal give en tilladelse til udbredelse af etfilmvizrk? " 

Hur denna lag ska tolkas aktualiserades sommaren 1993. Upprinnelsen till det hela var 
ett förmånligt erbjudande fran videodistributören CIC Video till de danska folkbiblio- 
teken. Erbjudandet fik CIC Video bestod av ett filmpaket innehållande titlar från 
filmbolagen Universal och Paramount. Vad som upprörde de kommersiella uthyrarna 
var att CIC Video erbjöd biblioteken att köpa film som köpfilm och inte som hyrfilm, 
vilket tidigare varit praxis. På en konferens jag bevistade i mbdsskiftet aug./sept. -95 
fick jag höra att CIC Video nu upphört med att sälja "billig f i lm  till biblioteken i 
Danmark. 

2.4.2 Norge 

Även i Norge tog det tid innan mediet accepterades. Så här beskriver Anders Ericsson 
videons intåg på den norska marknaden: j'. . . ojie var det spelefilm av B- og C-kvalitet. 
Ein del av kritikken mot videoen var at han ville ta@ ossfi.itida. Som om TV-en iklje 
hadde $ort det for lang tid sian7*. 

Trots att uppfattningarna gick isär på biblioteken angående videofrågan, var Norge tidigt 
ute med att göra försök med videofilm på bibliotek. 1984 publicerade Statens 
bibliotekstilsyn en skrift där riktlinjer drogs upp för videogramförmedling på norska 
folkbibliotek. Samma år börjades en forsöksverksamhet med video på bibliotek i två 
norska stader: Hå och Vagan. Försöksperioden pågick i två år och avslutades årsskiftet 
85186~'. Av försöket drog man b1.a följande slut~atser*~ : 

- Barn- och ungdomsfilmer, samt spelfilm för vuxna för mycket populära. 

- Att det lånades ut kvalitetsvideo utan kostnad pi  biblioteket innebar att folk som tidigare inte besökt 
biblioteket nu kom. 

- Om man jamför antalet kommuninvånare med antalet utlånande videoband, visar det att nästan var 
femte hushall lånat ett band under försökstiden. 

-Inga speciella yrkes- eller socialgrupper utmärkte sig. Vad man däremot fann var att 90 procent av 
låntagarna var yngre b 50 år. 

Den första januari 1989 ändrades aven den norska upphovslagen. Ändringen är snarlik 
den danska och lyder som foljer8' : "Også eksemplar avfilmverk som omfattes av 
utgivelse for salg, kan spres videre " (Andsverkloven 921) 

Denna justering av $2 1 i den norska upphovsrattslagen innebar för de norska biblioteken 
att utlån av spelfilm var möjlig. När man i Norge började salufora köpfilm 1990 innebar 

78 Ericson, Bok og bibliotek 1992:4, s.7 
79 Slutrapport fra forsok med videoutlån ved folkebibliotekene i Ha og Vagan, 1986 s.3 

ibid s.4 
81 0stvold, Bok og bibliotek 1992:4, s.1 l 
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lagändringen att norska bibliotek kunde köpa film i vilken affär som helst och sedan 
låna ut den till sina låntagare. De kommersiella handlarna som tidigare inte reflekterat 
över lagändringen blev nu varse om den och protesterade högljutt. Protesten gav dock 
inget resultat, vilket resulterade i att vissa stora videodistributörer inte ville slappa sin 
film på köPmarknadens2. 

2.4.3 Sverige, Danmark och Norge - en jämförelse 

Det som framst skiljer de tre nordiska grannländerna åt är upphovsrättslagen. I Norge är 
det avsnitt som gäller spridning av film formulerat så att man på norska bibliotek kan 
köpa film var som helst för att sedan låna ut den på biblioteket. I Danmark är lagen lite 
luddigare och det är oklart om det är upphovsmannen eller den som äger verket som ska 
ge sitt samtycke för att man på bibliotek ska f3 låna ut filmen. 

I Sverige är lagen tydlig och säger att ett filmverk inte får hyras eller lånas ut till någon 
utanför de närmaste vän- och familjekretsen utan rättighetsinnehavarens tillstånd. 

En annan skillnad är distributionen till biblioteken. I Sverige har BTJ en central roll vad 
det gäller att distribuera videogram till biblioteken. Någon motsvarighet till BTJ finns 
inte vad det galler videogramdistribution i Danmark och Norge. 

För övrigt tycker jag att skillnaderna är mycket små, möjligen med undantag for hur 
mediet uppmärksammas i biblioteksmedia. Medan det i Danmark och Norge med jämna 
mellanrum förekommer diskussioner om videogrammen i biblioteksmedia, lyser dessa 
diskussioner med sin frånvaro i svensk biblioteksmedia. 

2.5 Sammanfattning 
r Videon har b i t s  under en lång tid, men det var först på 50-talet som man kunde 

omsätta idéerna till en praktisk lösning. Sedan den första videoapparaten som påminde 
om en bil till storleken, har apparaturen blivit allt mer förfinad. Till en början var det 
endast eter-mediaföretag och institutioner som hade råd att skaffa dyra videoband- 
spelare, men så småningom ledde den tekniska utvecklingen, samt att VHS-systemet 
blev standard, till att priserna sjönk och i likhet med TV:n är nu videobandspelaren var 
mans egendom. 

De stora filmbolagen var till en början föga entusiastiska att distribuera sina filmer som 
videogram. Utbudet av filmer som förmedlades via videouthyrning under 70-taiets slut 
och fram till tidigt 80-tal, var darför inte innehållsmässigt de bästa. Då debattprogram- 
met Studio-S på senhösten 1980 presenterade en granskningen av videouthymings- 
branschen, avslöjades det att hälften av uthyrarnas utbud bestod av vålds- och porr- 
filmer. Videon kom att under en längre tid förknippas med just sådana filmer. Efter en 
självsanering av branschen fick videouthyrarna, från 80-talets mitt och fram till 1990, 
uppleva en tid då det var möjlig att skära guld med täljkniv. Sedan 1990 har dock 

82 ibid s. l l 
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omsättning sjunkit kraftigt och man har i studier kunnat pA+sa att allt fler endast 
använder video till s.k. "time-shifting". 

Redan på tidigt 70-tal påbörjades de första forsöksverksamheterna med video på 
bibliotek, någon permanent verksamhet blev dock aldrig av p.g.a. upphovsrättsliga 
problem. Diskussionen om video pil bibliotek nådde sin kulmen i början av åttiotalet då 
den statliga Videogramutredningen föreslog biblioteken som lämplig aktör for att 
förmedla kvalitetsvideogram till allmänheten. Syftet med biblioteksdistribution var, 
enligt Videogramutredningen, att motverka de kommersiella krafter man befarade skulle 
komma att lockas av videouthyrningsbranschen, da videobandspelaren blev ett vanligt 
inslag i folkhemmet. Även denna gång satte upphovsrättsliga problem kappar i hjulet. 

Det var forst när videodistributörema insåg att uthyming av videofilmer aldrig skulle nå 
upp till den omsättning som varit, som man uppmärksammade bibliotekens förflågan 
om utlåning av spelfilm på bibliotek. 1989 kom ett avtal till stånd mellan Sveriges 
Videodistributörers Förbund och Kommunfdrbundet. Detta avtal gjorde det möjligt för 
biblioteken att ta del av de filmskatter som distributörerna förfogade över - utlån av 
spelfilm på bibliotek var nu möjlig. 

En jämförelse med video på bibliotek i Sverige och den i våra nordiska grannländer 
Danmark och Norge visar att utvecklingen i de tre länderna liknar varandra. Den största 
skillnaden i dag är ländemas Upphovsrattslag. I Norge medger lagen att publicerade 
filmverk f"ar spridas utan upphovsmannens godkännande, så är inte fallet i Sverige. I 
Danmark är lagen otydlig och kan tolkas på olika satt. 



3. Metoddiskussion 

För att kunna genomföxa en unders~kning av spelfilmsverksamheten på svenska 
folkbibliotek var jag tvungen att skafEa ett empiriskt arbetsunderlag. I och med att 
Statens Kulturråd också hade ett intresse av resultatet bestämde vi undersökningsmetod 
tillsammans. Efter att ha diskuterat igenom vad vi ville E ut av en undersökning, vilket 
var att få in så mycket information som möjligt av så många bibliotek som möjligt, 
bestämde vi oss for att en enkätundersökning var den lämpligaste metoden. 

3.1 Enkätens utformning, pilotundersökningen och utskicket 

Arbetet med att utforma enkäten kom att bli mycket mer tidskrävande än vad jag fiån 
början hade kunnat ana. Idéer till fiågekonstellationer fanns, men eftersom jag visste så 
lite om verksamheten var det svårt att bestämma vilka fi'agor som var mest relevanta för 
undersökningen. 

. Viss hjälp hade jag av uppsatsen "Video på bibliotek", av Örjan Lissvik (1982) som 
också den bygger på en enkätundersökning. Men eftersom så mycket hade hänt vad det 
gäller bibliotekens videoverksamhet under de tretton år som skiljer 
enkätundersökningarna åt, var det ytterst få av Lissviks Mgor som kändes aktuella för 
min undersökning. 

Till slut tyckte jag dock att enkäten motsvarade mina förväntningar. För att E 
konstruktiv kritik bad jag bibliotekschefen på mitt lokala bibliotek syna enkaten, detta 
for att få ett första utlåtande om enkätens utformning och innehåll. De kommentarer jag 
fick var mycket värdefulla -jag hade, som jag också befarat, stirrat mig blind på 
frågorna och förbisett vissa saker. 

Efter att ha korrigerat misstagen gjorde jag en pilotundersökning. Enkäten skickades ut 
till Srra bibliotek av vilka tre svarade. Det visade sig att biblioteken, av svaren att döma, 
hade uppfattat fiågorna så som jag tänkt. Endast några få iindringar behövdes göras 
innan den slutgiltiga versionen stod fatdig. 

Efter att ha fått klartecken Cån Statens Kulturråd att enkäten dög, återstod nu bara att 
bestämma hur urvalet av folkbibliotek skulle ske. I samråd med mina handledare kom vi 
fram till att enkaten skulle skickas till huvudbiblioteket i varje svensk kommun. 
Sammanlagt blev det 286 enkäter som skulle sändas iväg. 

Redan under pilotundersökningen pilpekade ett bibliotek att beslut om spelfilm numera 
ligger på stadsdels- och kommundelsnämnderna. Ett huvudbiblioteks svar är sålunda 
inte representativt för samtliga bibliotek i kornrnun. Trots detta hoppades jag att 
underlagets bredd skulle medverka till att undersökningen skulle ge en någorlunda 
rättvisande bild för hur spelfilmsverksamheten ser ut på svenska folkbibliotek. 

När alla förberedelser var klara och enkäten äntligen skulle skickas ut hade det hunnit 
bli sommar och semestrarna hägrade. Jag hade två valmöjligheter: att vänta med 
utskicket till augusti, vilket hade inneburit att bearbetningen av svaren inte kunnat 
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påbörjats förrän tidigast i mitten av september, eller att direkt skicka iväg enkäten 
genast. Jag valde det andra alternativet och i mitten av juni skickades enkaten (se bilaga 
1) tillsammans med ett foljdebrev (se bilaga 2) ut till de 286 biblioteken. Som sista 
svarsdatum sattes vecka 34, d.v.s. andra veckan i augusti. 

Då deadlinen passerat hade jag Ett in 203 svar (71 procent). Veckan därpå skickades en 
påminnelse tillsammans med en ny enkät ut till de bibliotek som inte hade besvarat 
enkaten. V. 36 sattes som dealine för det andra utskicket. Påminnelsen medförde att 
ytterligare 47 bibliotek skickade in enkaten - sammanlagt hade 250 av de 286 tillfrågade 
biblioteken besvarat enkaten. Omräknat i procent blir det en svarsfrekvens på drygt 87 
procent. 

3.2 Enkätfrågorna 

Enkäten består av två sorters fragor: fiågor som ger antingen ett kvantitativt - eller 
kvalitativt arbetsunderlag. 

De "kvantitativa fragorna" är fiågor där informanterna ges fasta svarsalternativ, samt 
frågor som rör statistiska uppgifter som bestånd och utlåning. Dessa Eragor har som 
syfte att inbringa ett kvantifierbart arbetsunderlag. Syftet med de "kvalitativa fiågorna" 
(öppna frågor utan fasta svarsalternativ) är att de ska pejla de svarandes åsikter och 
attityder om spelfilmsverksarnheten. 

Enkaten är uppdelad i två delar: del ett gäller endast de bibliotek som bedriver en 
verksamhet med spelfilm, del två gäller samtliga bibliotek, oavsett om de har spelfilm 
eller inte. 

Enkäten är upplagd på följande sätt: De inledande fiågoma är kryssfrågor där infor- 
manterna ombeds kryssa för ett eller flera fasta svarsaltemativ. Enkätens centrala frågor, 
de rörande bestånd och utlåning, är placerade direkt efter de relativt lättbesvarade 
inledningsfiågorna. Frågorna som rör samtliga bibliotek avslutar enkaten. 

Merparten av Mgorna är kryssfrågor, något som jag tror har underlättat for de svarande. 

Även om jag så här i efterhand skulle vilja följa upp enkaten och ställa ytterligare 
fragor, fiågor som enkätsvaren väckt, tycker jag att enkaten har gett den information 
som krävs for att kunna göra denna granskning. 

3.2.1 Bortplockade enkätfrågor 

Enkätfrågorna (se bilaga 1): (Sa) Lånar ni ut övriga videoband (t.ex. UR:s) under 
samma förutsättningar?; (8b) Om Nej, förklara varför? och (14d) Använder ni er av 
samma inkopskanaler nar det galler övriga videoband (t.ex. fackvideos)?, finns inte 
med i presentationen. Egentligen borde dessa fragor inte ha varit med i enkäten då 
frågorna rör vad jag kallar övrigfilm. Men eftersom jag insåg detta forsent, har jag 
istället valt att plocka bort dem så här i efterhand. 
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3.3 Förklaring till diagram och tabeller 

För att göra resultaten av enkätundersökningen lättöverskådliga består presentationen 
till en stor del av diagram och tabeller. För att minimera risken för missförstånd när det 
galler hur diagram och tabeller ska läsas tafiker jag nu kort redovisa för hur jag har valt 
att utforma dessa. 

3.3.1 Diagram 

Följande exempel är taget ur presentationen: 

örklarhg till diagrammet 

-L Visar vilken måttenhet som används, 

1 antingen är det antal eller procent 

Staplarna visar hur många (antal el. 
/--rocent) som angett någon av 

variablerna. 

j/b;&ariabler som de svarande har 

Bortfall 9; 121 valida observationer 

Visar hur stort bortfallet är på frågan, samt hur många valida (som äger giltighet) fall det 
finns. 

I presentationen och analysen förekommer aven cirkel och linjediagram. Dessa avläses 
på samma sätt som staplarna - det enda som skiljer är formen på diagrammen. 

3.3.2 Tabeller 

Den enda skillnaden mellan diagrammen och tabellerna är i stort sett formen. Men för 
säkerhets skull går jag i genom tabellkonstruktionen. 



Följande exempel som är taget ur presentationen: 
, Antalet bibliotek som har 

Tabell 5. Hur filmurvalet bestams. Fiervaisfraga. 
Variabler 

svarat på frågan 
Antal svar ( Procent ') 

\N=125/ 
Besthmer p& inköpsmötet 80 
Laer  recensioner 43 
Lyssnar p& låntagarnas önskemåi 35 Visar den procentuella 
Videoansvarig g ~ p p  b e s t m e r  26 fördelningen av svaren (antal 
Annat sätt 
Totalt svar dividerat med antal 
Bortfall 5; 125 valida svar. svaranden). 

Att antalet svar totalt (205 st) överstiger antalet bibliotek som besvarat Eragan (N=125) 
betyder att det rör sig om en flervalsfråga, vilket också framgår i diagramrubriken. 



4. Presentation av enkätsvaren 

Presentationen är liksom enkäten uppdelad i två delar: I del ett presenterar jag under- 
sökningsresultatet av fragorna 1-19, fiågor riktade till de bibliotek som i dag har 
spelfilmsverksamhet pA biblioteket. I del två redovisar jag vad biblioteken svarat på 
frågorna 20-22, frågor riktade till samtliga bibliotek, oavsett om de hade spelfilm eller 
inte. 

I samband med att jag redovisar vad biblioteken har svarat på enkatfiågoma presenterar 
jag i vissa fall också ett urval av de kommentarer informanterna gjort till respektive 
fråga. 

4.1 Spelfilm på bibliotek 

När slutsummeringen var gjord hade 250 av de 286 biblioteken besvarat enkaten. 
Omräknat i procent blir detta 87,4 procent, vilket anses vara en mycket bra 
svarsfrekvens för ett enkätutskick. Av dessa 250 bibliotek hade 130 en 
spelfilmsverksamhet. Omräknat i procent innebär detta att 52 procent av de undersökta 
biblioteken, vid undersökningstillfallet, bedrev en verksamhet med spelfilm. 

4.1.1 Nar började biblioteken lånalhyra ut spelfilm? 

Sedan hösten 1989, då det första det första avtalet som möjliggjorde spelfilm på 
bibliotek stod fArdigt, har 130 av de 250 bibliotek som besvarade min undersökning 
skaffat spelfilm. Följande diagram visar vilket år dessa bibliotek skaffade spelfilm: 

Diagram 1 Dessa &r skaffade de undersökta biblioteken spelfilm. Frekvens. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Bortfall 9; 12 1 valida observationer 



Att hela nio bibliotek skaffade spelfilm under de få månader som återstod av 1989 visar 
att avtalet var efterlängtat 83 . Det fóljande året, det första "hela" året, skaffade 28 
bibliotek spelfilm. 

Hösten 1990, knappt ett år efter att det första avtalet stod fadigt återupptog de båda 
parterna forhandlingama med syfte att ta fram ett nytt avtal for att möjliggöra uthyrning 
av spelfilm på bibliotek. Som ni vet lyckades förhandlingarna och av enkätsvaren att 
döma, lockade möjligheten att hyra ut film ytterligare några bibliotek till att börja med 
spelfilmsverksarnhet. Under 1991 var det 23 bibliotek som skaffade spelfilm. 

Att åren 1990191 fortfarande kvarstår som rekordår är kanske inte så underligt, med 
tanke på att många bibliotek hade väntat en längre tid på att få börja med utlåning/- 
uthyrning av spelfilm, något som avtalen nu möjliggjorde. 

Diagram lb.  Dessa Ar skaffade de undersökta biblioteken spelfilm. Kumulativ frekvens. 

Bortfall 9; 12 1 valida observationer 

Sedan 1992 har antalet bibliotek som skaffat spelfilm pendlat mellan 14 och 17 stycken 
per år, vilket procentuellt satt har inneburit att det totala antalet bibliotek med spelfilm 
ökat med mellan 1 1 - 14 procent per år (se diagram l b). 

1995 har än så länge 14 bibliotek börjat med spelfilmsutlåning/uthyrning, vilket är tre 
f&e än i fjol, men allt pekar p& att antalet nya bibliotek 1995 kommer att stanna 
ungefar vid 1994 års nivå." 

4.1.2 Tidigare videoverksamhet 

På frågan: Lånadehyrde ni ut andra videoband innan de började lånafhyra ut 
spelJilmer? svarade 61 procent ja och 39 procent nej (bortfall 2; 128 valida 

83 När deadlinen var passerad och sammanställningen var gjord märkte jag till min förvåning att tre bibliotek angett 
1988, som det &r d& de började lånahyra ut spelfilmer. Eftersom avtalet som mtljliggjorde för bibliotek att låna ut 
spelfilm trädde i kr& först hösten 1989 tog jag kontakt med de aktuella biblioteken. Det visade sig att de var osäkra 
p& när de skaffat spelfilm, men angav att de köpt BTJ:s första filmpaket för utlåning p& bibliotek. D& detta paket kom 
först 1989 har jag valt att placera dessa tre bibiotek i kategori 1989 i diagram la 
84 Nagra bibliotek har via enktiten eller per telefon meddelat att de senare i &r ska phbtlrja en spelfilmsverksamhet. 
Detta gör att slutresultatet 1995 troligen kommer att stanna ungefar vid 1994 års nivå. 
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observationer). De som svarade ja ombads beskriva vad för slags videoband det var som 
de tidigare hade lånat uts5 

Det visade sig att UR:s videogramutbud utgjort grundbeståndet för merparten av de 
bibliotek som haft en videoverksamhet innan spelfilmutlåning blev möjlig hösten 1989. 

Vad det gäller videobandens innehåil gav Informanterna följande exempel: informativa 
filmer, fackfilm, upplysningsfilmer, film om sjuk- och friskvård, instruktionsfilmer, 
musikfilmer, kortfilmer, Filmens dags filmer, teckenspråksfilmer och filmer för 
invandrare. 

Enkätsvaren visade också att ett flertal bibliotek hade lånat ut filmer som hade lokal 
anknytning av någon slag. Antingen var filmerna producerade av någon lokal filmare 
eller s4 handlade filmen om trakten eller kommunen. 

4.1.3 Varför skaffade biblioteken spelfilm? 

Vad ligger bakom ett beslut om att skaffa video till bibliotek? Finns det ideologiska 
baktankar med ett sådant beslut eller vill man kanske göra biblioteket attraktivare? 

För att få reda på orsaker till varför ett bibliotek s k e a r  spelfilm, bad jag de svarande att 
kryssa för vilka av de fem alternativen (se tabell la) som de tyckte överensstämde med 
deras syn på frågan: Varför spelfilm på bibliotek? 

Tabell la.  Orsaker till varför biblioteken skaffade spelfilm. Flewalsfrhga. 

Variabler Antal Svar Procent 
(N=130) 

Locka nya användare till biblioteket 95 73,I 
Det fanns inga kommersiella uthyrare p& orten 2 1,5 
Fick speciella anslag till en videosatsning 22 16,9 
BTJ erbjöd ett filmpaket 39 3 O 
Annan anledning 74 56,9 
Totalt 232 

Bortfall 0; 130 valida fall 

Det alternativ som de flesta ansåg stämma överens med deras egna situation, var att de 
skaffade spelfilm for att locka nya användare till biblioteken. 73 procent angav detta 
alternativ. 

BTJ:s filmpaket bidrog till att 30 procent av biblioteken bö jade med spelfilm". 
Relativt många, 16,9 procent, angav också att de %tt speciella anslag till en 
videosatsning. Endast två bibliotek hade skaffat video, b1.a. beroende på att det inte 
fanns någon videouthyrare på orten. 

SA här i efterhand inser jag att jag borde bett informanterna ange vilket år de först skaffade video till biblioteket, 
samt om de h a d e  eller hyrde ut videobanden (ingen av informanterna uppgav att de hade hyrt ut) 
86 Min formulering av detta svarsaltemativ skulle ha sett annorlunda ut idag d l  jag nu är medveten om att BTJ 
upphörde med att endast stilja fiimpaket redan 1992. Men d& ingen av biblioteken kommenterat min okunnighet, tror 

, jag inte att detta misstag har pAverkat informanternas svar. 
I 
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Knappt 57 procent av de svarande angav också en annan anledning till varför de skaffat 
spelfilm. Detta föranledde mig att granska dessa "andra anledningar" närmare. 

Efter att ha gått igenom svaren fran dessa informanter, fann jag att olika varianter av 
samma svar återkom gång på gång varvid jag började kategorisera svaren. Slutligen 
hade sex nya kategorier om minst fem svar utkristalliserats. Det fanns även svar som 
inte gick att placera i någoq av de sex kategorierna, dessa återfinns under övrigt i 
följande tabell. 

Tabell lb. Andra anledningar till varför biblioteken skaffade spelfilmsverksamhet. Flervalsfraga. 

Variabler Antal svar Procent 
(N=130) 

'Som komplement till de kommersiella uthyrarna 29 22,3 
Film är ett självklart medium p i  biblioteken 21 16,2 
För att höja kvalitén på videofilm for barn 13 1 O 
I samband med ett videoprojekt 8 6 2  
Efter låntagarnas önskan 7 5 ,4 
Efter politikernas önskan/beslut 5 3,s 
Övrigt 7 5,4 
Totalt 90 

Bortfall 0; 130 valida fall 

Av de nya kategorierna var svaret: Som komplement till de kommersiella uthyrarna, det 
mest frekvent förekommande. Drygt var femte bibliotek angav denna anlednings7. 
Exempel på de svar som informanterna gav var: 

- Vi vill höja kvaliteten p8 det utbud som fanns i orten (Pressbyra, bensinstation ...) 

-,Det finns en stor videouthyrare i kommunen. Vi ville komplettera hans utbud ... Videouthyraren 
gratulerade till att biblioteket började med uthyrning. För honom var vi ingen konkurrent. Vi höjde hans 
status. 

- Det snäva urvalet hos ortens kommersiella uthyrare. 

Drygt 16 procent av de svarande ansåg att film, oavsett form, är ett självklart medium på 
bibliotek. 

Överraskande var att hela 10 procent av de svarande började med spelfilm helt eller 
delvis p.g.a. att de ansåg att kvalitén på barnfilm var f6r dålig. Deras motiveringar var 
b1.a.: 

- Det fanns s% mycket skräp i videobutikerna, inte minst för barn. Allmänheten hade fragat 0%. 

- Erbjuda ungdomar (billigt) alternativ till v%ldsfilmer ... 

- Onskemal fran fritidsledare och föräldrar om en plats dit man kunde skicka sina ungdomar och lita p8 
filmkvalitén. 

87 Det är troligt att fler bibliotek skulle ha angett detta alternativ om det hade varit ett fast svarsalternativ, 
vilket det givetvis borde ha varit. 
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Övriga kategorier med mer än fem svar var: att spe&lmsverksamheten startade i 
samband med ett videoprojekt, att låntagarna giort återkommande förfrågningar, samt 
att det var ett beslut som kommunens politiker hade tagit. 

Att såpass många svarat att det var i samband med ett videoprojekt, beror på att det 
fornärvarande pågår ett projekt i Norrbottens län som länsbiblioteket i Luleå står bakom. 
Projektet går ut p5 att filmpaket om 35-40 titlar sänds ut till de bibliotek i länet som är 
intresserade av att medverka i projektet. De inblandade biblioteken byter sedan 
depositionspaket sinsemellan - dessa byten sker 7 gånger om året. 

Under rubriken övriga finner man bland annat följande svar: 

- Biblioteket har en specialsamling med filmlitteratur. Vi ville komplettera den genom att erbjuda 
filmklassiker ... 

- Vi hade just flyttat in i nya lokaler, öppnade med att tillhandahalla CD-skivor och video. 

- Vår inkomst vid bokforsaljningen gjorde det möjligt att förverkliga en önskan vi haft länge: Att kunna 
erbjuda ett basbestånd av kvalitetsfilm. 

4.1.4 Avgift eller inte 

4.1.4.1 Är utlåningen avgiftsbelagd? 

En av de få frågor angående video på bibliotek som diskuterats i biblioteksmedia är 
huruvida man ska f2 ta ut en avgift for videofilm eller om skall hålla fast vid gratis- 
principen. Då jag frågade biblioteken om de hyr eller lånar ut sina spelfilmer fick jag 
följande svar: 60 procent (78 st) av biblioteken tar ut en avgift for spelfilmerna, medan 
37,7 procent (49 st) lånar ut spelfilm avgiftsfritt. De återstående 2,3 procenten (3 st) 
tillfaller de bibliotek där man tar betalt för vuxenfilm, men inte för barnfilm. 

För att få ytterligare klarhet i avgiftsfragan bad jag informanterna motivera bibliotekets 
beslut i avgiftsfrågan. Frågan var ställd som en öppen fråga, men då jag i efterhand 
märkte att svaren överensstämde ganska väl, valde jag att presentera dem som fasta 
svarsaltemativ (jmf tabell l b). Så här svarade de som tog ut en avgift: 

Tabell 2. Varför tar biblioteken ut avgift för spelfilm. Flervalsfraga. 

Om, Ja, vad svarade biblioteken Antal svar Procent 
M=75\ 

Verksamheten skall vara sjalvfuiansierande/allm~a kostnadsskal. 55 73,3 
Beroende p& ett politiskt beslut 
För att inte konkurrera med de kommersiella 
videobutikerna 
Alltniht accepterat att betala för film 
Övrigt 8 10,7 
Totalt 82 

Bortfall 3; 75 valida svar 



De flesta bibliotek har motiverat sitt val att ta avgift för spelfilmer med att svara att 
verksamheten ska vara självfinansierande. Nästan samtliga bibliotek anser att den 
ordinarie mediabudgeten inte Marar av att tacka kostnaderna för videoverksamheten - 
d.v.s. ingen avgift, ingen spelfilmsverksamhet. Kommentarer: 

-För att i niigon mån täcka kostnaderna eftersom vi inte har möjlighet att ta fran ordinarie mediabestånd, 
eftersom det har skurits ner de senaste åren. 
- En kassett hiiller inte for sii många uppspelningar och vi har inte n%got eget anslag för video, utan får ta 

I 
kostnaderna från det krympande bokanslaget. 

- Det är inte möjligt att förnya och underhiilla beståndet sii att det blir attraktivt om vi inte 
avgiftsfinansierar. 

- Enda möjligheten att - trots sparbeting- kunna börja med ny verksamhet. Dock anser vi att alla medier 
borde vara avgiftsfria. 

Övriga svarskategorier som jag har presenterat som fasta alternativ i Tabell 2 är: 
beroende på ett politiskt beslut; för att inte konkurrera med de kommersiella video- 
butikerna; allmänt accepterat att betala förfilm. Kommentarer: 

- GAr runt p& egen budget i kulturbudgeten. Är inte biblioteksverksamhet utan allmänkultur. Normalt med 
avgifter pii film och teater. 

- Vi vill inte konkurrera med videobutiken. 

Exempel på de svar som inte gick att placera i de i efterhand skapade alternativen och 
som återfinns under rubriken övrigt är: 

- Från början var barnfilmerna avgiftsfria men det medförde att låntagarna slarvade en hel del, missade 
Aterlamningar -ja, visade i stort sett bristande respekt för mediet sii vi införde avgift efter 1,5 år. 

- Ökar medvetenheten om varans värde, vilket leder till större aktsamhet - särskilt viktigt med 
videofilmer som är kasliga saker. 

4.1.4.2 Varför lånar bibliotek ut spelfilm gratis ? 

Av de 43 bibliotek (bortfall 6) som motiverade varför de inte tog någon avgift for 
videoutlån, var 9 1 procent överens om att gratisprincipen bör gälla samtliga medier. 
Övriga svar var b1.a.: 

- Beståndet av ringa omfattning, skulie inte ge sii mycket ... 

- Utlåningen sjönk radikalt, krånglig administration, for lite pengar. 

- Administrationen trodde vi skulle bli for stor. När filmerna blir slitna och trassliga växer antagligen 
administrationen. Vi lånar ut och slipper dii kvittera ... 

4.1.4.3 Finansiering 

Hur många bibliotek är det som helt och hållet förlitar sig på inkomsterna spelfilms- 
uthyrningen och hur många är det som inkluderar verksamheten i mediebudgeten? 
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Dessa frågor, samt om det finns andra sätt att finansiera verksamheten på ville jag ha 
besvarade, då jag bad informanterna ange vilka av följande alternativ som överens- 
stämde med deras aktuella situation: verksamheten inkluderas i budgeten, finansieras 
genom låntagaravgz$er, finansieraspå annat satt. 

Det visade det sig att 72,l procent av biblioteken (bortfdl 1; 129 valida observationer) 
helt eller delvis inkluderar verksamheten i budgeten. 5 1,9 procent svarade att de helt 
eller delvis finansierade verksamheten genom avgiftsbelagda f i l m l ~ n . ~ ~  

Om man jämför hur biblioteken finansierar sin verksamhet med om de tar avgift eller 
inte, ser man att många av de bibliotek som tar en avgift ocksh delvis inkluderar 
kostnaden for verksamheten i mediabudgeten. 

Endast 3,9 procent finansierade verksamheten helt eller delvis på ett annat satt. Exempel 
på andra satt att finansiera verksamheten var b1.a.: ett bibliotek använde de pengar som 
man Gtt in genom en bokforsäljning till att köpa ett videogrambestand, ett annat 
bibliotek hade fått en donation från en förening for att starta verksamheten. 

4.1.4.4 Hur mycket kostar det att hyra en film? 

Har man val tagit ett beslut om att spelfilm ska vara avgiftsbelagd är nästa steg att 
bestämma hur stor denna avgift ska vara. Följande diagram visar kostnaden for att hyra 
en film på de undersökta bibliotek som tar en hyresavgift: 

Diagram 2 Avgift för att hyra en spelfilm p i  bibliotek Procentuell fördelning. 

10 15 20 25 30 35 

Kostnad 

Bortfall 1 ; 77 valida observationer 

88 Dessa siffror förbryllar mig. 60 procent av biblioteken tog, enligt enkgten en avgift för spelfilm, 
samtidigt visar diagrammet ovan att endast drygt 50 procent finansierar verksamheten genom att helt eller 
delvis finansiera verksamheten genom låntagaravgifter. Detta måste betyda antingen att de vissa av de 
svarande har missuppfattat frågan eller att ca tio procent av de som tar avgift använder inkomsterna fran 
verksamheten till annat än att köpa ny film. 
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Det visade sig att 20 kr var den klart vanligaste avgiften biblioteken tog för en spelfilm 
(42 procent). Den lägsta avgiften var 10 krlfilm, medan den högsta var 35 krlfilm. 
Endast två bibliotek hyrde ut videofilm för mer än 25 kronorlfilm. 

Den genomsnittliga avgiften för de bibliotek som hyr ut videofilm är 17,70 kronorlfilm 
och medianen är 20 krlfilm. 

4.1.5 Antalet dagar man får lånalhyra film 

Hos de kommersiella uthyrarna är det praxis att man hyr en film ett dygn, vilket inte är 
fallet med alla bibliotek. Om man ser till hur lång tid det tar att "konsumera" en film, 
d.v.s. omkring två timmar, kan det tyckas underligt att lånetiden i vissa fall är en vecka. 
Men bor man i glesbygd och har 15 mil till närmaste bibliotek, förstår man varför. 

Diagram 3 Antal dagar en låntagare får lånalhyra en spelfilm p& bibliotek. Procentuell fördelning. 

1 2 3 4 5 7 1 o 
Antal dagar 

Bortfall 0; 130 valida observationer 

Två eller tre dagar är den vanligaste tidsperiod man far lånahyra spelfilm pil de under- 
sökta biblioteken - 80 procent av biblioteken angav något av dessa alternativ. 1 1,5 
procent av de svarande lånadeihyrde ut filmerna en vecka. Endast ett bibliotek hade en 
längre utlångings/uthyrningstid - på detta bibliotek kunde man behålla filmen i hela tio 
dagar. 

4.1.6 Antal filmer man får lånalhyra 

För att få reda på hur många filmer en låntagare vanligtvis låna/hyra bad jag biblio- 
teken ange vad som gäller för just deras bibliotek. 



Diagram 4. Antalet spelfilmer en lantagare far lanafhyra p& biblioteket. Procentuell fördelning. 

1 2 3 5 obe 

Antal filmer 

Bortfall 7; 123 valida fall 

På fiågan om hur många filmer man får låna åt gången, svarade 5 1,5 procent att 
låntagaren får lånalhyra obegränsat antal filmer per lånetillfalle. 

Vid de bibliotek där man satt en gräns för hur många filmer man får låna var två filmer 
det vanligaste förekommande antalet. På @ra bibliotek gällde olika utlåningsregler for 
barn- och vuxenfilmerna - dessa räknas här som b~rtfall. '~ 

4.1.7 Bestånd och utlåning 

De fragor som jag ser som centrala för denna undersökning är fiågorna rörande biblio- 
tekens bestånd och utlåning. Trots att denna uppsats handlar om spelfiilm på bibliotek, 
tar jag när det gäller bestånd och utlåning även upp den övriga filmen. Den typ av film 
jag syftar p& när jag säger övrig film är den som behandlas i avsnitt 4.1.2 - exempel på 
film som jag benämner som övrig är: utbildningsfilm, teckenspråkfilm, m u s ~ l m .  

4.1.7.1 Bestånd 

Tabell 3a visar det totala videofilmbeståndet på biblioteken, medan tabell 3b endast 
visar beståndet av spelfilm. 

89 Utlåningsreglerna p& dessa bibliotek är: tvA barnfilmer, medan antalet vuxenfilmer är obegränsat; fyra 
barnfilmer och obegrhsat antal vuxenfilmer. PA tvA bibliotek lånarhyr man ut en barn- och en vuxenfilm 
till låntagarna. 
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Tabell 3a Bibliotekens totala videogrambestand Tabell 3b. Bibliotekens spelfilmsbestand 

Antal filmer Antal svar Procent 

51-100 14 11,8 
101-250 3 8 31,9 
25 1-500 3 6 3OY3 
501-1000 19 16,O 
100 1 eller mer 2 1.7 
Totalt 119 1 O0 

Bortfall 1 1 ; 121 valida observationer 

Antal filmer Antal bibliotek Procent 

51-100 17 15,2 
101-250 47 42,O 
251-500 24 21,4 
501-1000 8 7Y1 
Totalt 112 1 O0 

Bortfall l 8; 1 12 valida observationer 

Vid en jämförelse mellan tabell 3a och 3b kan man se att den övriga filmen medverkar 
till en generell ökning av beståndet, men med tanke på att biblioteken har haft längre tid 
på sig att bygga upp ett bestånd med övrig film är denna ökning av beståndet 
förhållandevis liten. 

Drygt 60 procent av biblioteken har ett totalt videobestand mellan 101 och 500 filmer, 
medan koncentrationen av spelfilmsbestånden ligger mellan 10 1 och 250 filmer. 

Det är få bibliotek som har riktigt stora bestånd, men det finns faktiskt två bibliotek som 
har ett totalt videogrambestånd som överstiger tusen filmer. 

Drygt 20 procent av de som besvarat denna fraga hade ett totalt bestånd som inte 
överstiger hundra filmer. Räknar man bort variabeln övrig film stiger detta antal till 
knappt 30 procent. 

4.1.7.1.1 Beståndet indelat i barnfilm, vuxenfilm och övrig film. 

Tabell 3c Spelfilmsbestandet indelat i barn, vuxen, och övrig film. 

Variabel Medelvarde (avrundat till heltal) Minimum Maximum 
Barnfilm 80 5 283 
Vuxenfilm 145 2 577 
Övrig film 117 1 1330 
Totalt 300 13 1650 

Bortfall 18; 1 12 valida observationer 

Medelbestånden på biblioteken visar att man i genomsnitt har nästan dubbelt så många 
vuxenfilmer som barnfilmer. Drygt en tredjedel av genomsnittsbeståndet består av övrig 
film. Den övriga filmen representerar också det minsta respektive största enskilda 
beståndet hos de undersökta biblioteken, en respektive 1330 filmer. Det genomsnittliga 
totala beståndet för de bibliotek som har spelfilm är 300 filmer per bibliotek. 



Eftersom merparten av bibliotek inte skilde de tre kategorierna (barn, vuxen- och övrig) 
åt, är övrig film inkluderad i denna sammanställning av bibliotekens videoutlåning/ut- 
hyrning. 

Tabell 4a. Bibliotekens totala utlåningluthyrning av videofilm. 

Antal utlån Antal svar Procent 
(N=89) 

1-100 1 4 1  
101-200 6 67 
201-500 6 67 
501-1000 6 67 
1001-2500 19 21,3 
2501-5000 26 29,2 
5001-10000 15 16,9 
1 O00 1-20000 9 10,l 
20000 eller mer 1 1,1 
Totalt 89 1 O0 

Bortfall 41; 89 valida observationer 

Som ni ser blev bortfallet mycket stort på denna fraga, hela 31,5 procent av biblioteken 
har inte besvarat fiågan. Den vanligaste förklaringen till varför fiågan har lämnats 
obesvarad har varit att man inte fort n%gon statistik på utlåningen/uthymingen av film. 

Enligt undersökningen har nästan 80 procent av biblioteken en utlåningluthyrning på 
över 1000 filmer per år och närmare 30 procent har en utlåningluthyrning som över- 
stiger 5000 filmer per år. 

4.1.7.2.1 Utlåningenluthyrningen av spelfilm indelat i kategorier 

Tabell 4b. Utlåningenluthyrningen av videofilm indelat i barn-, vuxen- och övrig film. 

Variabel Medelvärde (avrundat till heltal) Minimum Maximum 
Barnfilm 2203 30 9419 
Vuxenfilm 2426 50 11374 
Övrig film 775 4 5699 
Totalt 4243 S2 26000 

Den statistik som redovisas i tabell 4b ska tas med en nypa salt, då, som jag tidigare 
sagt, merparten av biblioteken inte kategoriserar på detta sätt (bortfall 72 procent) - de 
flesta bibliotek kunde endast ge den totala utlåningssiffran. Genomgången av tabell 4b 
bygger sålunda på spekulationer och gissningar fran min sida, men förhoppningsvis 
ligger dessa inte allt för långt ifrån verkligheten. 

Enligt dessa siffror skulle ungefat. var sjatte film som lånas eller hyrs ut tillhöra kate- 
gorin övrigt - något som verkar i det närmaste osannolikt. Denna siffra förändras också 
radikalt om man tar bort det lägsta respektive det högsta talet. Resultatet man då f& 



fram stämmer troligtvis bättre överens med verkligheten, nämligen att var femtonde 
film som lånas ut tillhör kategorin övrigt. 

Genomsnittet för den totala utlåningen/uthyrningen, 4243 (bortfall 3 1,5 procent) måste 
anses som mycket hög, med tanke på att jag i det föregående avsnittet redovisade att det 
genomsnittliga beståndet uppgick till 300 (bortfall 8,5 procent) filmer per bibliotek. 
Detta innebär att den genomsnittliga cirkulationen för ett videogram på de undersökta 
biblioteken är drygt 14 utlån/ år. 

De observationer jag har kunnat stödja mig på vid denna presentation av de tre katego- 
riernas separata utlåningssiffror, visar att genomsnittscirkulationen för barnfilm är hela 
27,5, medan den för vuxenfilmer stannar vid l 6,7. Och med tanke på att drygt en 
tredjedel av det totala genomsnittsbeståndet består av övrig film, samt av att döma 
utifrån den mer ingående statistik som vissa bibliotek bifogat med enkäten är dessa 
cirkuiationstal inte orimligt höga Enligt statistik som informanterna bifogat har de 
populäraste filmerna en cirkulation som i vissa fall överstiger 65 utlån/ år. 

4.1.8 Inköp och innehåll 

I det följande avsnitten behandlas frågorna: hur bestämmer biblioteken vad för slags 
spelfilm som ska köpas hur biblioteken?, vilka kriterier ska en film uppfilla? och är det 
någon skillnad på att köpa in film och litteratur? 

4.1.8.1 Hur bestämmer biblioteken vad som ska köpas in? 

På fiågan: Hur bestämmer ni vilka spe@lmer som skall kopas in?, fick informanterna 
fira fasta svarsalternativ, samt möjligheten att uttrycka en annan åsikt om de fasta 
alternativen inte stämde överens med deras inköpsrutiner. 

Tabell 5 Hur bestammer biblioteken vilka filmer som ska köpas in? FlervalsBhga 

Variabler Antal svar Procent 
(N=125) 

Bestämmer på inköpsmötet 80 64,O 
Läser recensioner 43 34,4 
Lyssnar på låntagarnas önskemål 35 28,O 
Videoansvarig grupp bestämmer 26 20,s 
Annat satt 21 16,s 
Totalt 205 

Bortfall 5; 125 valida svar. 

Svaren på denna fråga är, bortsett Cån det första alternativet (bestämmer på inköps- 
mötet) som fick 64 procent, relativt jämnt fördelade. Det totala antalet svar som uppgick 
till 205, visar att det ofta är mer än en faktor som påverkar bibliotekens beslut om vilka 
filmer som ska köpas in. Det kan till exempel vara en kombination av vad en videoan- 
svarig gmpp anser lämpligt att köpa in och de önskemål som har kommit från 
låntagarna. 
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I Drygt 16 procent av fallen var det helt eller delvis minst en annan faktor som 
påverkade beslutet vad gäller inköp av videofilm. Dessa var b1.a.: 

- Fragar skolelever p8 PRAO t.ex.. 

- Fiimintresserad bibliotekschef. 

- Vi har en god filmverksamhet i kommunen. De personer som driver den, ger sina synpunkter p5 
inköpen. 

- Tillgången pa bra barnfilmer. 

4.1.8.2 Filmens innehåll 

Nu ska vi titta närmare på vilka kriterier en spelfilm, enligt de svarande biblioteken, ska 
Glia for att biblioteken ska Överväga att inhandla den? Enkätfrågan som jag bad infor- 
manterna besvara var ställd som en öppen fråga. 

Av de 114 bibliotek som har besvarat frågan har många angett fler en ett kriterium. De 
kriterier, biblioteken ansåg att en film skulle uppella har jag i efterhand grupperat 
följande (jmf tabell l b): god innehållslig kvalitet, bra recensioner, klassiker, bra 
barnfilm, film som inte konkurrerar med de lokala videouthyrarna, film biblioteken tror 
kommer att intressera låntagarna, brett urval avjlm, filmer som var baserade på 
böcker ochfilm för speciella målgrupper. Procentsatsen som anges efter varje kategori 
visar hur många procent av de svarande som angett detta alternativ. 

Det svar som de'flesta informanterna angav var att biblioteken satsade på film av god 
innehållslig kvalitet (73,7 procent). Detta att biblioteken vill ha en hög kvalitet på de 
filmer de erbjuder låntagarna är ju i det närmaste självklart. Många svarade också att 
film ska uppella samma kriterier som övrig media - aven dessa svar har jag räknat till 
kategorin kvalitet. 

För att ta reda på huruvida kvaliten är bra eller inte laser några av biblioteken 
recensioner (7,9). 

Förutom kvalitet ansåg ett flertal av de svarande att man gärna ser klassiker (19,3) på 
inköpslistan. Några av biblioteken har förtydligat att klassiker för deras del inte behöver 
innebära gamla svartvita filmer, med klassiker syftar de också på nyare filmer som 
förväntas ha en lång innehållslig hållbarhet, m.a.0. framtida klassiker. 

Bra barnJilm (1 3,2) var ett inköpskriterium som nämndes av förvånansvärt många. 
Detta visar att barnfilmen har ett starkt faste på biblioteken. 

Film biblioteken köper ska helst varafilm som inte konkurrerar med de lokala 
videouthyrarna (1 3,2). Tanken att bibliotekens utbud ska fungera som ett komplement 
till de lokala videohandlarnas styr alltså till viss del vissa biblioteks filminköp. 



Även om biblioteken inte vill konkurrera med videouthyrarna, vill man gärna ha film 
med ett visst underhållningsvärde -film som man tror kommer att intressera låntagarna 
(1677). 

Övriga kriterier informanterna nämnde var att man ville ha ett så brett urval som möjligt 
(7,0), att man gärna skaffadepfilmer som var baserade p å  böcker (7,9), samt att man 
skaffade film för speciella målgrupper, t.ex. invandrare (1 ,g). 

4.1.8.3 Filmen kontra boken 

När jag i den föregående fragan bad om att få svar på vilka kriterier en film innehållsligt 
ska uppfjdla för att den ska vara aktuell för inköp, var det ett flertal bibliotek som nöjde 
sig med att svara att samma kvalitetskriterier gäller för bibliotekets samtliga medier. 
Men gäller detta påstående för samtliga bibliotek? 

För att få svar på frågan: Om kvalitetsbedömningen av videofilm och böcker skiljer sig 
åt?, fi-ågade jag om följande påstående stämmer: Ställer bibliotekarier strängare 
kvalitetskrav på  böcker an på videofilmer?. 

Diagram 5 Stiiller bibliotekarier högre kvalitetskrav ph backer ,%n pA film? Procentuell Eardelning. 

Bortfall 5; 125 valida fall 

23% 

Merparten av de som svarade, 67 procent, tyckte att påståendet var felaktigt. 23 procent 
var osäkra på sanningshalten och 10 procent ansåg att påståendet stämde. Flera av 
biblioteken kommenterade sitt stäilningstagande: 

€44 Ja 

U Nej 
OVet inte 

- Kvalitet är kvalitet, men det är fler kriterier att bedöma vid filmurval, som skAdespelarprestationer, 
story, regi etc 

- Egentligen inte. Det kan bli sa p g a att vi inte har motsvarande lektörsutlatande [BTJ:s, min j 
kommentarlatt gti efter. Hinner inte bevaka via recensioner. h/ 

l 

- Effekten kan nog snarare vara den motsatta, p g a begransad ekonomi köps det vdrdefilla in när det 
galler videofilmer. 



- Kraven finns naturligtvis med hela tiden, men av n%gon anledning tycker jag att det är svårare att 
bedöma filmerna. Jag har gjort en del misstag och plockar bort filmer som inte motsvarar kraven. 

- I jämförelse med 80-talet har vi sänkt kvalitetskraven pA böcker. Eller snarare insett att litterär kvalitet 
inte är det enda u~alsinstrumentet. 

- De flesta bibliotek strävar säkert efter att oberoende av mediatyp, erbjuda kvalitet och mångfald. 

4.1.9 Distribution 

I den pilotundersökning jag gjorde på några slumpmässigt utvalda bibliotek, nämnde de 
tillfragade biblioteken tre distrihutörer av spelfilm till biblioteken. Dessa distributörer 
var: Bibliotekstjänst (BTJ), Svenska Filminstitutet (SFI) och Filmo. När enkätsvaren 
några månader senare var sammanställda visade det sig att dessa tre aktörer var klart 
dominerade vad det galler distribution av spelfilm till bibliotek, vilket också följande 
tabell visar: 

Tabell 6. Bibliotekens distributionskanaler. Flervalsfraga. 

Variabel Antal svar Procent 
(N=126) 

Köper av BTJ 125 99,2 
~ ö ~ e r  av SFI 88 69,8 
Köper av Filmo 60 47,6 
f ger av andra 24 19,O 
Totalt 297 

Bortfall 4; 126 valida observationer 

Enligt undersökningen var det endast ett bibliotek som inte köpte videofilm från BTJ. 
Detta är föga förvånande med tanke på det gynnsamma utgångsläge BTJ har. När det 
första principavtalet mellan SVF och Kommunförbundet angående spelfilm på bibliotek 
kom till stånd 1989, ville videogramdistributörerna ha en central part att förhandla med 
- BTJ utsågs som lämplig samarbetspartner eftersom BTJ hade lång erfarenhet av distri- 
bution till biblioteken, därmed också bra kontakter med biblioteken. 

Till en början var det få "stora" distributörer som var intresserade av att förse bibliotek 
med spelfilm - denna attityd har dock förändrats med åren - allt fler distributörer har 
vänt sig till BTJ for att få en biblioteksdistribution av sina filmer. 

I dagsläget återfinns alla stora nationella och internationella videogramdistributörer i 
BTJ:s sortiment. Att så gott som samtliga av de undersökta biblioteken som bedriver 
spelfilmsverksamhet köpte film fiån BTJ var därför ingen överraskning. 

Vad som däremot förvånade mig var att ungefar 70 procent av de undersökta 
biblioteken även köper film av Svenska Filminstitutet och att närmare 50 procent köper 
film av Filmo - förvånande eftersom deras utbud inte kommer fiån nAgra stora 
videogramdistributörer. 



Som Tabell 6 visar köper knappt var femte bibliotek aven film av en annan distributör. 
Bland de övriga distributörer nämns b1.a.: Filmcentnun, ,Athena film, Nordisk bokim- 
port, Lärvideo och Cinemagi. 

Distributionen av spelfilm till biblioteken domineras dock av BTJ, SFI och Filrno, vilket 
föranledde mig att ta reda på lite mer om den verksamhet dessa bedriver. 

Till en början var de bibliotek som var intresserade av at? skaffa spelfilm hänvisade till 
BTJ:s paketerbjudanden, som innehöll 60- eller 90 filmer. Dessa filmpaket hyrde 
biblioteken i två år, med möjlighet till förlängning. Men fi.0.m. 1992 då man fkan BTJ:s 
sida slopade såväl "paketen" som uthyrningen har biblioteken kunnat köpa enstaka 
filmer. 

BTJ fungerar som en mellanhand mellan videodistributörerna och biblioteken. De 
distributörer som förmedlar sina filmer via BTJ är: Filmförlaget Atlantic, Buena Vista, 
CIC, Egmont, Musiknätet i Vaxholm (NMW=Cinemagi), SF, Sandrews, Santa 
Tronic/Ayamonte, Scanbox Sweden (f.d Filmco), Swedish Film (institutionella titlar) 
och W m e r  Home Video. Fr.0.m. hösten 1995 ingår även Triangelfilm i BTJ:s utbudg0. 

SFI som är den näst största distributören som handlar direkt med biblioteken 
distribuerade tidigare sina filmer genom BTJ, men upphörde med detta 94123 1. Den 
film som SFI säljer till biblioteken kommer Eran i stort sett alla delar av världen. B1.a. 
följande filmländer finns representerade i SF1:s sortiment: Sverige, Kina, Finland, 
Mexico, Frankrike; Spanien, Kuba, Iran, Tyskland och ~ustralien~'  . 

När Förenings film 1990 blev ett privatägt företag bytte det namn till Filmo. Filmo 
inriktar sig £ r h s t  på att sälja utbildningsfilm till AV-centralerna - spelfilm till bibliotek 
tir endast en liten del av deras ~e rksamhe t~~ .  

Om man ser till totalkostnaden för att köpa en långfilm på video ligger BTJ och SFI i 
samma prisklass. Filmo är däremot drygt en hundralapp billigare. 

Vid en granskning av BTJ:s senaste lista över nya filmer, daterad i september 1995, 
finner man att merparten av filmerna kostar 595 kronor exklusive moms o. SFI- 
avgig3 . I priset ingår också katalogisering, biblioteksutrustning (kort, ficka och 
streckkod), frakt, samt reklamationsservice som ocksa innebär möjligheten att köpa en 
ersättningskassett for en sliten kassett till inköpspris 250 d4. 

Enligt uppgift Fån SFI, kostar deras långfilmer 500 kr exklusive moms, SFI-avgift och 
frakt. Filmos priser ligger på 395 kr exklusive moms och frakt (SFI-avgift ingArlg5 . 

Dessa priser kan tyckas höga, framst om man jamför med vad det kostar att köpa en 
spelfilm för privatbruk, vilket i dagsläget ligger runt 150 kr. För att ta reda på hur 

90 Informationsblad fran BTJ 
91 Informationsblad fran SFI 
92 Informationsblad fih Filmo 
93 SFI-avgiften är förnärvarande 32,50 Svkr. 
94 Informationsblad fiån BTJ 
95 Informationsblad fi-ån SFI och Filmo 
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kostnaderna är jämfört med de kommersiella uthyrarnas inköpskostnader, kontaktade 
jag BTJ, då deras sortiment är det som mest överensstämmer med de kommersiella 
uthyrarnas sortiment. 

Svaret jag fick var att videohmk.ilarna får betala mer eftersom de köper film som 
"f&skvara7', vilket inte BTJ gör. Ju nyare en videofilm är på marknaden, desto dyrare är 
den. Efter en tid sjunker priset. BTJ har också den fördelen att de köper in stora 
mängder av en och samma film, vilket innebär rabatterade k~stnade?~. 

Slutsatsen jag drar av detta samtal är: Biblioteken betalar en lägre genomsnittskostnad 
för spelfilm än vad de kommersiella videohandlarna gör. 

4.1.9.1 Vad anser biblioteken om distributörerna? 

För att få reda på vad biblioteken anser om distributionskanalerna, bad jag dem att ange 
om de var nöjda med de distributionskanaler de idag har. 

Det visade sig att 92,6 procent (bortfall 8 st) tyckte att distributionen fungerade bra, 
medan endast 7,4 procent var missnöjda. Orsaker till missnöje var enligt informanternas 
kommentarer b1.a.: 

- Inköpen fungerar val, men urvalet &begränsat för biblioteken till skillnad mot videobutikerna. 

- För dyrt! Att ha ett paslag på runt 500% ar för mycket for de kommersiella filmerna. 

l - Långa leveranstider. 

- Skulle önska att det fanns fler kanaler. Att överblicken var lattare. 

4.1.10 Hur har biblioteken upplevt låntagarnas reaktioner? 

Tidsramarna for denna uppsats var for begränsade för att en låntagamdersökning i 
frågan: Spelfilm på bibliotek?, skulle hinnas med. Jag fick istället rikta frågan till 
biblioteken. 

För att ta reda på om biblioteken var medvetna om vad låntagarna ansåg om: 
mojligheten att låna film på bibltek, urvalet av film pd bibliotek, antal dagar man får 
lånafilm, kostnaden för att lånafilm, bad jag informanterna ange om de upplevt 
låntagamas reaktioner, som övekvägande positiva, neutrala, negativa eller om de inte 
visste hur låntagarna reagerat. 

Det visade sig att biblioteken svarade att de upplevt låntagarnas reaktioner som 
Övervägande positiva i samtliga fiågor. Mest positiva var, enligt bibliotekens svar, 
låntagarna över mojligheten att lånafilm på bibliotek (bortfall 2; 128 valida 
observationer) - 98 procent av biblioteken hade upplevt låntagarnas reaktioner som 
Övervägande positiva i denna fråga. 

96 Telefonsamtal med Roland Esaiasson BTJ 1995-10-25 
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När det galler bibliotekens utbud w$Zm (bortfall 7; 123 valida observationer) svarade 
70 procent av biblioteken att de upplevt låntagarnas åsikter som positiva. 23 procent av 
biblioteken hade upplevt responsen fiån låntagarna som neutral. Resterande sju procent 
var jämt fördelade mellan svarsalternativen "negativt" och "vet inte". 

På frågan om biblioteken var medvetna om hur låntag- reagerat inför antalet dagar 
(bortfall 8; 122 valida observationer) man på bibliotek får låna en film fick jag b1.a. 
följande svar: 73 procent svarade "positivt", medan drygt 25 procent svarade "neutralt". 

Den sista fkagan galler kostnaden för att hyra en film. De av biblioteken som gratis lånar 
ut film är inte medtagna i följande sammanstäilning: 

Endast fem procent av de svarande biblioteken (bortfall 4; 74 valida observationer) hade 
upplevt låntagarnas reaktioner som negativa vad det gäller kostnaden för att låna film. 
64 procent svarade att reaktionerna var positiva, 3 1 procent att de var neutrala. 

Avslutningsvis måste jag än en gång poängtera att denna redogörelse inte återspeglar 
vad låntagarna anser om verksamheten, utan hur biblioteken upplevt låntagarnas åsikter. 
En låntagarundersökning hade troligen gett ett helt annat resultat. 

4.1.1 1 Målformuleringar 

När videogramdebatten rasade för ca. 15 år sedan var många inom biblioteksvärlden, 
som var skeptiska till Videogramutredningens förslag o q  att distribuera videofilm fiån 
biblioteken. En av orsakerna till detta, var att det saknadds målformuleringar for en 
sådan verksamhet. Nu är videogram pil bibliotek ett f*, men har biblioteken 
formulerat några mål för verksamheten? I 

Av de 120 bibliotek som besvarade denna fiåga var det endast drygt 28 procent som 
hade en målformulering. Knappt 72 procent av de understikta biblioteken bedriver alltså 
sin verksamhet utan att ha några nedskrivna mål med verksamheten. Vissa bibliotek har 
dock berättat att aven om de inte har några nedskrivna målformuleringar, så har man 
muntliga sådana. 

Hur ser då en målformulering för.en videogramverksamhet ut på ett svenskt folk- 
bibliotek? Följande exempel är tagna Cån svar jag fick vid enkätundersökningen, där jag 
bad informanterna att skriva ner sina eventuella målformbleringar: 

- Film är en sjalvständig och angeltigen kulturform som i och med videon har blivit allmänt tillgänglig 
bilde att hyra och köpa. Liksom boken har ett kort liv i bokhandeln, sa är ocksil videotekets utbud av 
filmer mycket nyhetsinriktat. I jämförelse med bokhandeln är videotekens utbud ännu mer koncentrerat 
p& det som är kommersiellt gångbart. När det gäller boken sil har biblioteken en naturlig uppgift att 
komplettera och vara ett alternativ till den privata marknaden. Uppgiften bör, i mindre skala, kunna vara 
densamma när det gäller film. 

- S5 till vida att det ska vara ett komplement till bibliotekets övriga derksamhet i glesbygd. Därför endast 
utlån pil filialer. Ska ge folk en möjlighet att ha tillgång till kvalitetsfilm. 



- I ansökan om att fa bedriva videoutiiyrning nämndes: ge alternativa videofilmer till barn och ungdomars 
urval som de är hänvisade till, n5 nya grupper besökare, öka bibliotekens utbud av medier och att göra en 
insats för den goda filmen som kan vdra svår att fa tag i, i många kommuner. 

Målformuleringarna skiljer sig både när det galler omfattning och innehåll. Vad som 
dock genomsyrar de flesta målf~rmuleringama är att bibliotek har ett ansvar även for 
den "goda" filmen, såväl som för den "godayy litteraturen. 

4.1.12 Bibliotekens åsiktqr om den egna verksamheten med spelfilm 

Efter att ha presenterat de undersökta bibliotekens svar på enkattfrgoma, fiån 
verksamhetens start, till hur bibpioteken uppfattat låntagarnas reaktioner, är det nu dags 
att redovisa vad biblioteken sjqva tycker om sin satsning på spelfilm. 

De svarande ombads ange om de var: helt nöjda med satsningen, delvis nöjda, 
missnöjda eller om de inte kunde ta ställning till frågan. 

Diagram 6 Tycker biblioteken att de har lyckats med sin satsning ps spelfilm? Procentuell 
fördelning. 

[i ~a i  biv vis t3 Nej OVet inte I 

Bortfall 5; 125 valida observationer , 
Svaren jag fick visade ait 61 procent av biblioteken tyckte att satsningen var helt lyckad, 
35 procent var delvis nöjda ochendast en procent av de tillfrågade biblioteken var miss- 
nöjda med sin satsning på spelfilm. De som svarade att de var delvis nöjda eller miss- 
nöjda ombads motivera sina svar: 

- Delvis eftersom knapphet p& pengar gör att vi inte kan köpa allt som vi skulle vilja. 

- Den &r uppskattad, men vinner knappast nya låntagare. 

i - Eftersom vi inte får höjda anslag s& har liksom luften gatt ur en, d i  vi håller fast vid att böckerna går i 
första hand. Upphandlingen av videofilm stagnerar, tyvärr! 



- Nar det gäller att locka nya låntagare är det mycket lyckat. När det galler att arbeta aktivt med film som 
media i bibliotekets utbud Aterstår en del att göra. 

- Eftersom vi inte har någon riktig valfrihet vad galler sortimentet, s5 kan vi heller inte lyckas helt. 

- För att helt lyckas med videoutlåning kravs antingen ett mycket stort bestånd eller cirkulation. Det 
verkar som om de låntagare som lånar video inte är sa många, men de som finns är storlånare. Vårt 
bestånd ar då for litet for dessa. 

- De filmer vi köpt h är skdana som Iihtagarna fiagar efter. Det är en satsning som är känd av många. Vi 
hade kunnat låna ut mycket mer om leverantörerna inte begränsat utbudet för biblioteken. 

4.2 Del två - Samtliga bibliotek 

Efter att ha presenterat svaren från del ett i enkäten - frågor riktade till de bibliotek som 
lånar/hyr ut spelfilm, är det nu dags att redovisa del två (fiågorna 20-22). Dessa fiågor 
riktades till samtliga bibliotek, oavsett om de hade spelfilm eller inte. 

Jag har i det följande avsnittet valt att i diagramform jämföra svaren mellan de bibliotek 
som bedriver spelfilmsverksamhet och de som inte gör det. De bibliotek som bedriver 
spelfilmsverksamhet presenteras här som kategorin Videq, medan de som inte har spel- 
film presenteras som kategorin Ej Video. 

4.2.1 Orsaker till varför bibliotek tvekar att skaffa spelfilm 

Finns det några direkta orsaker till varför somliga bibliotek tvekar infor att sk&a 
spelfilm eller hur ligger det till? För att fi svar på denna fråga bad jag biblioteken att 
ange vilka tre, av de följande alternativen som de ansåg qtämma överens med deras syn 
på saken: (1) video hör inte hemma på bibliotek, (2) de kommersiella uthyrarnas utbud 
täcker folks behov, (3) de ekonomiska resurserna räcker inte till, (4) målformuleringar 
saknas, (5) tar pengar från bokinköpen, (6) minskar läsin~esset, (7) de personella 
resurserna saknas, (8) saknar normer, (9) vet for lite om video, (10) vet inte, (1 1) annan 
anledning. 

Den siffia som anges framför varje alternativ (se ovan) representerar i diagram 8 de 
olika svarsalternativen. Svaren fran de bibliotek som bevver  en verksamhet med 
spelfilm (Video) och de som inte gör det (Ej Video) redovisas i separata staplar for att 
det ska vara lätt att jämföra svaren fiån de båda kategorierna. 



Diagram 7. Vilka %r orsakerna till Jarför bibliotek tvekar att skaffa spelfilm? Frekvens. 
Flervalsfraga. 

I video q ~j video I 

Bortfall Video 14; 1 16 valida observahoner. 
Bortfall Ej Video 1 ; 1 19 valida obserbationer 

Båda kategorierna är eniga om Att  orsaken till varför bibliotek tvekar inför att skaffa 
spelfilm framst beror på att de ekonomiska resurserna saknas. Det alternativ de två 
kategorierna angett näst flest rör också det ekonomin - att videoinköp tar pengar 
från bokinköpen. 

Ett annat alternativ där de båda kategoriernas åsikter inte överensstämde var mål- 
formuleringarnas betydelse. D gt var femte bibliotek i kategorin Ej Video (26 st) angav '7 att avsaknaden av målformuleringar kan vara en möjlig orsak till varför bibliotek tvekar 
inflr att skaffa spelfilm. I kategbrin Video var det endast fjm bibliotek. 

Så långt var de överens, men dd 38 bibliotek, som idag har spelfilm trodde att tvekan 
inför att skaffa spelfilm kan ber på att bibliotek som inte har det, inte har det fdr att de 
inte tycker att video hör hemm ," på bibliotek, visade det sig att åsikterna gick isär. 

Även vid påståendet att biblioteken tvekar inför att skaffa video, p.g.a. att man tycker att 
man vet för lite om mediet, hadk de två kategorierna olika uppfattningar. Medan 20 av 
de tillfragade i kategorin Video bodde att detta kunde stämma, instade endast tre i 
kategorin Ej Video. 

Endast tre bibliotek som inte har 

Av 250 undersökta bibliotek var det endast tio som trodde att bibliotek inte skaffar 
spelfilm till följd av att det påverkar läsintresset i en negativ bemärkelse. Intressant är 
att nio av de tio biblioteken tillhör den kategori som i dagsläget redan har spelfilm. 

någon spelfilmsverksamhet höll med om detta. 

Denna jamförelse mellan de två gruppernas svar, visar att åsikterna skiljer sig kraftigt på 
vissa punkter. Det är intressant att se att deras åsikter går isär främst vid de alternativ, 
som har att göra med vad man kan kalla en gammaldags bibliotekssyn på mediet, som 
t.ex. alternativen: video hör inte hemmapå bibliotek; minskar läsintresset; vet för lite 
om video; målformuleringar saknas. 
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4.2.2 Hur uppmärksammas mediet av biblioteksmedia? 

Orsaken till att jag ställde denna fråga var att när jag själv sökte igenom de svenska 
biblioteksmedierna inför uppsatsforfattandet fann jag att det var mycket litet som var 
skrivet om video på bibliotek, framst under 90-talet. 

I enkäten bad jag biblioteken att ange om de ansåg att video uppmärksammas för lite, 
lagom, för mycket, eller om de inte visste. Jag fick följande svar: 

Diagram 8 Anser biblioteken att mediet far tillräcklig uppmäripamhet av de svenska 
bibliotekstidskrifterna? Procentuell fördelning. 

För lite Lagom Vet inte 

Bortfall Video 9; 12 1 valida observationer 
Bortfall E j  Video 6;  1 14 valida observationer 

Som diagrammet visar tyckte merparten av de svarade i kategorin Video att mediet 
uppmärksammades for lite av de svenska bibliotekstids~ftema. 54 procent ansåg detta, 
medan den motsvarande siffran för kategorin Ej Video var 36 procent. Lika många i 
denna kategori var osäkra och svarade vet inte. Det var ingen av de tillfrågade som 
ansåg att mediet fick för mycket uppmärksamhet. 

Drygt 45 procent av samtliga svarande ansåg att videomediet borde Ia mer plats i de 
svenska bibliotekstidskrifterna. Till dessa ställde jag en följdfråga där de ombads kryssa 
f6r vilka av följande saker de saknade: recensioner avfilmer, verksamhetst&s, allmänt 
om video, Vet inte, och Annat. 

I kategorin Video (bortfall 0; 66 valida observationer) var det framst recensioner av 
filmer biblioteken saknade, drygt 72 procent angav detta alternativ. Många inom denna 
kategori såg gärna att även allmänt om video, samt verksamhetstips togs upp i biblio- 
tekstidskrifterna (63,6 respektive 53 procent). 

De bibliotek som i dagsläget inte bedriver verksamhet med spelfilm ( O borfall; 40 
valida observationer) saknade framst verksamhetstips, 72 procent av de svarande i 
denna kategori angav detta. 55 procent saknade också filmrecensioner. 



Största skillnaden kategorierna emellan var alternativet "Allmänt om video". Medan 
63,6 procent av kategorin Video saknade detta , var den motsvarande sifian for 
kategorin EJ' Video 22,5 procent. 

4.2.3 Framtiden I 

I teorin har videon existerat i snart 70 år, för biblioteken har video blivit en realitet först 
de senaste decenniet, spelfilm, de senaste fem åren. 

Men den tekniska utvecklingen går snabbt, nya innovationer kommer och går. Hur länge 
kommer videon, sa som den ser ut i dag att existera? Min avslutande Mga till biblio- 
teken löd: Har video någon fiamtidpå svenska folkbibliotek? 

Diagram 9 Tror biblioteken att spelfilm har nigon framtid p i  svenska folkbibliotek? Procentuell 
fördelning. 

I i video d ~ j  Video I 

Ja Nej Vet inte 

Bortfall Video 7, 123 valida observationer 
Bortfall Ej Video 9, 1 11 valida observationer 

Det finns en framtid, åtminstone om man ska döma utifrån informanternas svar. 955 
procent av de bibliotek som i d- bedriver spelfilmsverksamhet ansåg, enligt enkät- 
undersökningen, att framtiden såg ljus ut for videons framfart p& bibliotek. Den 
motsvarande siffran for de bibliotek som inte bedriver någon verksamhet var 68,5 
procent. En av m a ,  i samma kategori, var osäker och svarade vet inte, och drygt sju 
procent ansag att mediets framtid ph bibliotek sSg dyster ut. 

Orsakerna som föranledde de svarande att svara nej eller vet inte, var bland annat: 

- Inte i ett längre perspektiv, IT-utvecklingen kommer att föradra behovet och möjligheterna. (Undantag 
är givetvis starkt lokala videofiimer) ' 

- De ekonomiska realiteterna kan nog piverka inköpen och satsningarna i negativ riktning. 



- Tveksamt. Den dag som man kan sitta hemma och rekviderafilmer torde val bibliotekens roll vara 
slutspelad. 

-Kanske vettigare att samarbeta med och stödja de lokala biografen, så att folk får kvalitetsfilm på bio. 
l 

- Tveksam till om videofilm i dagens utförande kommer att fortsälht intressera manniskor. Tror mer på 
intresse kring IT-strukturer och teknik som är i princip interaktiv. 

4.2.4 Informanternas kommentarer 

Många har varit frikostiga med kommentarer, vilket jag som författare varit mycket 
tacksam for. Kommentarerna har bidragit till att ge ett djup till en presentationen, som 
annars mestadels bestått av tabeller och diagram. 

Enkäten vars svar jag nu har presenterat avslutades med att informanterna fick ordet. 
Här följer ett axplock av de kommentarer jag fick: 

- Video har inte s& lag status lihgre, den har föradrats successivt -kanske t o m av att biblioteken 
började hyrallåna ut! Flera undersökningar på senare år har ju visat att Tvtvideotittandet (t.ex.) tar 
tid från bokläsande, tvärtom. Barn som tittar är ocksh ofta aktiva kulturmandare i andra bemärkelser 
och laser mycket. Jag tror att vi lyckats i våra intentioner att locka nya låntagare. När jag är ute på 
förskolor och informerar lystrar många som har slölyssnat när man kommer till video. Och ofta moter jag 
dem dagen efter när de kommer och skaffar lånekort! 

- Vår bibliotekspersonal - även de tidigare tveksamma - tycker att det är en mycket bra och rolig 
verksamhet.. . 
- Prissättningen av video är galen! För bibliotek som inte tar avgifter borde videon jihstallas med boken. 
Det ar snudd pA bondfångeri att bibliotek betalar 600-800 kr for envideo som man kan köpa i snabbköpet 
under loo-lappen. 
- Är positivt inställd till videoutlåning men kämpar med minskade ekonomiska resurser och ser andra 
områden, t.ex. uppslagsverk ph CD-rom och dataprogram av olika slag som ett ännu viktigare ornrhde för 
biblioteket. 

- Breddar bibliotekens verksamhetsomrilden. Lockar till sig nya kai,egorier. Mycket att göra p& 
biblioteket: Se pA utställningar, böcker, tidningar, tidskrifter, video, CD-skivor och CD-rom. Kort sagt 
värt ett besök. 

En skildring fiån ett glesbygdsbibliotek får avsluta denna presentation (en redigering av 
den ursprungliga texten har gjorts för att uppgifislämnarkn ska förbli anonym): 

l 

- Videoutbudet i kommunen är tre bensin-mackars uthyrning. Kvalitetsfilmema drunknar i skräpet - och 
det är ju trist. En biograf finns: spelar sept-april Iggdveckan! Vi skulle mycket val kunna lana ut spelfilm 
på video både här och på vårt filialbibliotek. Vi har bara inte personalresurserna att göra 
inköpen/arbetetlurvalet. Rent ekonomiskt skulle vi kunna avsätta en del av vårt medieanslag till 
verksamhet med videospel film... Men - det skulle ju vara pA tok för litet urval film när man inte kan få 
Ibsbiblioteket att nappa pA idén (det aktuella lbsbibliotket var inte alls intresserat av att bedriva 
filmverksamhet med filmdepositioner, enligt den modell man har i Norrbottens Iiin) 



4.3 Sammanfattning 

Av de 250 bibliotek som besvarade enkäten hade 130 st (52 procent) spelfilm. Under- 
sökningen visar också att antalet bibliotek som skaffar spelfilm fortfarande 1995 ökar 
med 10-1 5 procent/& 

Den fiämsta anledningen till varför biblioteken skaffade spelfilm var att de ville locka 
nya besökare till biblioteken. Detta alternativ följdes av: BTJerbjöd ettfilmpaket, Som 
komplement till de kommersiella uthyrarna och Film är ett självklart medium på 
biblioteken. 

Hela 60 procent av de undersökta biblioteken hyrde ut sina spelfilmer. Den vanligaste 
hyresavgiften var 20 krlfilm. 

När det gäller bestånden av videofilm visar undersökningen att ca 70 procent av 
biblioteken har ett spelfilmsbestånd som överstiger 101 filmer. Det genomsnittliga 
beståndet är 145 vuxenfilmer och 80 banifilmer. 

Närmare 30 procent av biblioteken lånadehyrde 1994 ut över 5000 filmer/&. Den 
genomsnittliga cirkulationen for ett videogram 1994 var 14 utlådår. Barnfilm hade den 
största cirkulationen. 

De inköpskriterier en film ska uppella var främst: God innehdllslig kvalitet, Klassiker 
och Film som man tror kommer att intressera låntagarna. 

Bibliotekstjänst (BTJ) iir den störste leverantören av film till biblioteken. Genom BTJ 
distribuerar alla "stora" internationella videogramdistributörer, t.ex. Warner Home 
Video, Buena Vista, SF och Sandrews. De främsta konkurrenterna är Svenska 
Filminstitutet och Filmo. Drygt 90 procent av de undersökta biblioteken tyckte att 
distributionen fungerade bra. 

När jag fragade biblioteken om tänkbara orsaker till varför vissa bibliotek tvekar inför 
att skaffa spelfilm, visade det sig att svaren skilde sig mellan de bibliotek som i dags- 
läget har en spelfilmsverksamhet och de som inte har det. Medan de bibliotek som har 
spelfilm trodde att bibliotek som inte har det, inte har det beroende pa att dessa anser att 
video inte hör hemma p& bibliotek och att dessa anser sig veta för lite om video. I själva 
verket var det tvärtom. Vad de bibliotek som inte har spelfilm däremot saknar är 
målformuleringar med verksamheten. 

Drygt 95 procent av de bibliotek som i dag har en verksamhet med spelfilm och närmare 
70 procent av de som ingen spelfilm har, tror att spelfilm har en framtid på svenska 
folkbibliotek. 



5. Analys 

I denna analys ska jag besvara fyra frageställningar.  SV^ på de frågor jag ställer har jag 
sökt i den enkätundersökning, som jag presenterade i det föregående avsnittet. Genom 
att jämföra svaren från olika enkätfrågor med varandra, hoppas jag kunna påvisa att det 
existerar vissa samband mellan de undersökta variablerna. De @ra frågeställningarna är 
följ ande: 

- Ar det, enligt enkatundersökningen, något som tyder på att avgijier för att låna 
spelfzlm, antingen negativt eller positivt, påverkar beståndet eller utlåningen av 
spelfilm på ett bibliotek? 

- Finns det, enligt enkiitundersökning, något som tyder på att bibliotekens inställning 
gentemot avgzj?er på spelfilm har förändrats mellan åren 1989-95? 

-Ar det, enligt enkatundersökningen, något som tyder på att det finns ett samband 
mellan antalet år ett bibliotek bedrivit spelfi2msverksamhet och hur stort beståndet av 
spelfilm och övriga filmer är, samt hur stor cirkulationen av filmerna ar? 

- Finns det, enligt enkiitundersökningen, något som pekar på att det existerar ett 
samband mellan om ett bibliotek ar no&!, delvis nöjd eller missnöjd med sin 
spelJilmsverksamhet och någon av följande variabler: antalet år biblioteken haft 
spelfilm, hur stor avgzften för att hyra film ar, utlåningsJi.ekvensen, om biblioteket har 
målformuleringar eller inte? 

Analysen avslutas med att jag, med stöd av de kunskaper jag har tillägnat mig under 
arbetets gång, samt med stöd av enkätsvaren, ger min syn på videons och filmens 
eventuella framtid på svenska folkbibliotek. 

l 

5.1 Avgiftsfrågan 

5.1.1 Avgifter på spelfilm, påverkar det verksamheten? 

Avgiftsfrågan är, som jag ser det, en av de mest intressanta frågorna vad det gäller 
spelfilm på bibliotek. Vad som gör fiågan så intressant, är att avgifter på mediautlåning 
är en mycket sällsynt företeelse på svenska folkbibliotek. Då avgiftsfiagan är mycket 
komplex är detta avsnitt indelat i två delar med två separata frågeställningar. 

Avtalet som gjorde det möjligt f6r biblioteken att hyra ut spelfilm säger följande 
angående avgiften: "Varje kommun bestämmer själv inom självkostnadsprincipens ram 
vilka priser de enskilda biblioteken ska ta ut gentemot sina kunder för videouthyr- 
ning "9' Avtalet har nu funnits i drygt fem år och ca 60 procent av de bibliotek jag 
undersökte tar 1995 ut en avgift för lån av spelfilm. Kostaderna för att låna spelfilm på 
dessa bibliotek pendlar mellan 10 och 35 krlfilm. I 

97 Svenska Kommunförbundet, cirkulär 1990: 1 1 1, s.2 
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Detta att avgifter på spelfilm är såpass vanligt hos de bibliotek som bedriver spelfilms- 
verksamhet föranledde mig att ställa följande fiåga: Ar det, enligt enkatundersökningen, 
något som tyder på att avgifter för att låna spelJilm, antingen negativt eller positivt, 
påverkar beståndet eller utlåningen av spelJilm på ett bibliotek? 

För att kunna svara på denna fiåga valde jag att jämföra bibliotekens genomsnittliga 
bestånd och utlåningsfiekvens med kostnaden för att låna spelfilm. Med hjäip av dessa 
variabler kunde jag också räkna ut hur stor den genomsnittliga cirkulationen var for de 
bibliotek som angett samma avgift i enkäten. 

I presentationen figurerade avgifterna 30 och 35 kronor, men eftersom det endast var ett 
bibliotek som tog respektive kostnad vore det statistiskt missvisande att inkludera dessa 
två kategorier. De bibliotek där man lånar ut spelfilm gratis anges här som kostnad noll. 

Diagram 10. Bibliotekens genomsnittliga bestand och utlaning beroende pil kostnaden för att hyra 
spelfilm 

G e n o m s n i t t l i g t  G e n o m s n i t t s l i g  
bestånd utlåning 

O 1 O 15 20 25 

Kostnad 

Bortfall Bestånd 18; 1 12 valida observationer 
Bortfall Utlån 4 1 ; 89 valida observationer 

Skillnaden blir häpnadsväckande! De bibliotek som inte tar någon avgift för video har 
en genomsnittlig utlåning, som är mer än dubbelt SA stort än de bibliotek som tar 20 
Wfilm. Detta trots att de genomsnittliga bestånden är nästan identiska (de avgiftsfiia 
biblioteken har i genomsnitt 286 videogram, medan de bibliotek som tar 20 kronor i 
avgift i genomsnitt har ett bestånd som uppgår till 268 videogram). 

Vad som förvånar mig lite är att det inte skiljer mycket när det gäller antal utlån mellan 
kategorin "gratis" och de som tar en avgift på 10 kronor. Det bör for rättvisans skull 
påpekas, att de bibliotek som tar 10 krlfilm har ett genomsnittligt bestånd som är större 
än bibliotek som lånar ut avgiftsfritt. (De bibliotek som tar 10 kronor per film har i 
genomsnitt 364 videogram). 

Denna jämförelse visar också att de bibliotek som tar ut avgifter på mellan 20 och 25 
kronor inte bara har den genomsnittligt lägsta utlåningen, utan faktiskt också de minsta 
genomsnittliga bestånden. 



Den inverkan avgiften har på främst utlåningen blir ännu tydligare när man visar den 
genomsnittliga cirkulationen för de bibliotek som tar en och samma avgift for 
videogram. 

Diagram 11. Den genomsnittliga cirkulationen beroende p& kostnaden för att hyra film 

O 
O 10 15 20 25 

Kostnad 

Bortfall Bestånd 18; 1 12 valida observationer 
Bortfall Utlån 4 1; 89 valida observationer 

På de bibliotek där man lhar  ut videogram gratis har man en genomsnittlig c i r v t i o n  
som uppgår till 20,6 utlådår. Detta kan jämföras 14 utlanlår, som var den totala 1 

genomsnittliga cirkulationen för samtliga bibliotek som @gick i undersökningen. 

Trots den höga genomsnittliga utlåningen som de bibliotek visade upp som tog 10 
kronor i avgift för videogramlån, innebär deras höga medelbestånd av videogram att 
cirkulationen stannar vid 16,l utlådår. 

För de bibliotek som tar en avgift mellan 15 och 20 kronor/film ligger cirkulationen pA 
mellan 9 och 10 utlådår, vilket är en bra bit under det totala genomsnittet. 

De bibliotek som har den lägsta cirkulationen är de bibliotek som i denna jämförelse tar 
den högsta avgiften, d.v.s. de som tar 25 krlfilm. Den gepomsnittliga cirkulationen hos 
dessa bibliotek uppgår till knappt en fjärdedel av den cirkulation de "avgiftsfiria 
biblioteken" uppvisade. 

Dessa jamförelser pekar mot att en lag avgift eller helst ingen avgift alls är det bästa 
alternativet om biblioteket vill nå en så hög cirkulation på videogrammen som möjligt. 

Ser man det ur lönsamhetsperspektiv blir resultatet ett helt annat. Visserligen får de 
bibliotek som tar 10 kronorfilm in mest pengar, i genomsnitt ca 59000 krlår, men 
skillnaderna är här mycket små. De bibliotek som tar 15 krlfilm får i genomsnitt in ca 
5 1000 krlår och de som tar 20 kffilm får in drygt 52000 krlår på 



spelfilmsverksamheten. H& bibtioteket valt att ta en avgift på 25 krlfilm får de i 
genomsnitt "bara" ca 34000 krlår. 

5.1.2 Har bibliotekens syn på avgiftsfrågan förändrats med åren? 

För att satta punkt for avgiftsfrågan tog jag reda på, när de bibliotek som i enkat- 
undersökningen angav att det var avgiftsfiitt att låna spelfilm började med sin 
verksamhet. Frågeställningen lyder följande: Finns det, enligt enhtundersökning, något 
som tyder på att bibliotekens inställning gentemot avgiper på spe@lm har förändrats 
mellan 1989-95? 

Diagram 12 Antalet bibliotek dar man 1995 avgiftsfritt kunde lana spelfilm indelat efter det ar de 
först skaffat spelfilm. Procentuell fördelning. 

Bortfall Ar 9; 12 1 valida observationer 
Bortfall Avgzj?er 3; 127 valida observationer 

Om man gör antagandet att merparten av biblioteken inte har förändrat sin policy vad 
det gäller gratisprincipen, visar diagrammet att det blir allt vanligare med avgift på 
spelfilm. 

Av de bibliotek som skaffade spelfilm 1989, året då det ärmu inte f m s  något avtal som 
möjliggjorde uthyrning på bibliotek, är det forifarande 1995,66 procent som avgiftsfXtt 
lånar ut spelfilm. 

Den stora skillnaden är annars den mellan antalet bibliotek som s k ~ a d e  spelfilm 1990 
och 199 1. Enligt enkiltundersökningen är det fortfarande avgiftsfitt att låna spelfilm p& 
55 procent av de bibliotek som skaffade spelfilm 1990, medan det motsvarade antalet 
hos de bibliotek som skaffade spelfiim 1991 är 27 procent. 

Av de bibliotek som skaffade spelfilm 1995 är det blott 14 procent som har valt att inte 
ta någon avgift for videogrammen. Avgifterna blir inte bara allt vanligare de blir aven 
högre vilket diagrammet nedan visar. 



Diagram 13. Genomsnittsavgiften för att lana spelfilm 1995 janfört med Aret biblioteken skaffade 
spelfilm 

Bortfall Ar 9; 12 1 valida observationer 
Bortfall Kostnad 1; 129 valida observationer 

De bibliotek som skaffade spelfilm 1989, tar i dag en genomsnittlig kostnad på drygt 
sex kronor per film. Hos de bibliotek som under 1995 skaffat spelfilm är denna kost- 
naden uppe i drygt 16 kronor. Detta visar att aven de genomsnittliga avgifterna for att 
hyra spelfilm på bibliotek blir allt högre. 

Dessa diagram antyder också att man från bibliotekens sida sällan ändrar den avgifts- 
policy man fran början haft - for om så vore fallet borde skillnaderna mellan de 
bibliotek som har varit med från verksamhetens start 1989 och de bibliotek som 1995 
skaffat spelfilm inte vara så stora. 

5.1.3 Slutsatser 

- Ar det, enligt enhtundersökningen, något som @der på att avgifter för att låna 
spelJilm, antingen negativt eller positivt, påverkar beståndet eller utlåningen av speEJilm 
på ett bibliotek? 

Analysen visar att avgifter paverkar framst utlåningen av spelfilm. Ju högre kostnaden 
är för att hyra en film, desto lägre är utlåningsfiekvensen. Det fiamkom också att de 
bibliotek som har de största genomsnittliga bestånden tar en avgift på 10 eller 15 krlfilm 
- en liten avgift tycks således paverka beståndet i en positiv bemiirkelse. 

-Finns det, enligt enhtundersökning, något som tyder på att bibliotekens inställning 
gentemot avgifter på spe&lm har förändrats mellan 1989-95? 

Det är mycket vanligare med avgifter på spelfilm hos de bibliotek som skaffade spelfilm 
199 1-1 995, än de som skaffade spelfilm 1989-90. Avgifterna blir även allt högre. De 
bibliotek som har den högsta genomsnittliga kostnaden för att låna film, var de bibliotek 



som började med spelfilm under 1995. Den lägsta kostnaden har de bibliotek som 
startade sin verksamhet 1989. 

5.2 Spelfilmsverksamhetens utveckling och förändring 

Hösten 1995 stod ett nytt avtal f&digt gällande videogramverksamheten på bibliotek, 
detta var det tredje i ordningen. I avtalet står följande att läsa: "Sedan verksamheten 

>j98 startade har förutsättningarna för verksamheten förändrats ... , b1.a. syftar man på att 
det blev möjligt för biblioteken att avgiftsbelägga lån av videogram, samt att biblioteken 
numera köper videogrammen i stället för att som tidigare endast disponera dem under 
viss tid. 

Det föregående avsnittet avslutades med att jag visade inställningen till avgifter på 
videogram gradvis har förändrats hos biblioteken. För att ta reda på om det, enligt 
enkätundersökningen, skett några andra förändringar under de år spelfilmsverksamheten 
varit möjlig, ska jag i detta avsnitt försöka besvara följande fråga: Ar det, enligt enkat- 
undevsökningen, något som tyder på att det$nns ett samband mellan antalet år ett 
bibliotek bedrivit spelJilmsverkramhet och hur stort beståndet av spelJilm och övriga 
filmer är, samt hur stor cirkulationen av filmerna ar? 

Om man antar att ett bibliotek köper ungefar lika många filmer per år, borde de bib- 
liotek som har haft spelfilm under den längsta tidsperioden också ha de största . 
bestånden. För att undersöka om detta antagande stämde jamförde jag det år biblioteken 
skaffat spelfilm, med hur stora de genomsnittliga totala bestånden och spelfilms- 
bestånden var 1995. Resultatet redovisas i följande diagram: 

Diagram 14 Det genomsnittliga totala videogrambestandet och spelfilmsbestandet 1995, indelat 
efter vilket hr biblioteken först skaffade spelfilm. 

Spelfilmsbeståndet O Totala beståndet 

Bortfall Ar 9; 12 1 valida observationer 
Bortfall Totala beståndet 1 1 ; 1 19 valida observationer 
Bortfall Spelfirnsbeståndet 18; 1 12 valda observationer 

98 Svenska Kommunförbundet, cirkulär 1995: 150, s.1 
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Antagandet visade sig stämma, Diagrammet visar att de bibliotek som haft videogram 
under den längsta tidsperioden har de största bestånden. Undantagen vad gäller spelfilm 
är åren 1989 och 1993. För det totala beståndet utgör endast 1993 ett undantag. Orsaken 
till varfdr biblioteken som skaffat spelfilm dessa Hr skiljp sig firån de övriga, tror jag 
delvis kan bero på det höga bortfallet. För 1989 var bolallet 33,3 procent och för 1993 
var det 35 procent. 1 

Resultatet från undersökningen pekar också på att de bilotek, som har haft spelfilm 
längst också har de största genomsnittliga bestånden av ovrig film (övrigfilm i Diagram 
15 är det samma som skillnaden mellan de genomsnittliga spelfilmsbestånden och de 
genomsnittliga totala bestånden). Utöver det faktum att dessa bibliotek faktiskt haft den 
längsta tiden på sig att skaffa filmer, visade en jämförelie mellan året de skaffade 
spelfilm och om de tidigare bedrivit en videoverksamhet att 68 procent av de bibliotek 
som skaffade spelfilm 1989-90 tidigare bedrivit verksamhet med videogram. Bland de 
bibliotek som skaffade spelfilm 1991 -95 hade 56 procent hafi en videoverksamhet innan 
de bö jade med spelfilm. l 

Om man sammanför valda delar av vad som hitintills firamkommit i analysen, vilket är: 
att en låg avgift Cämjar en hög cirkulation, samt att bibliotek som haft spelfilm under 
den längsta tidsperioden har de lägsta genomsnittsavgiftema per spelfilm, borde detta 
innebära att de bibliotek som haft spelfilm längst också borde ha den högsta cirkula- 
tionen (antalet gånger en film varit utlånad under en viss tidsperiod). 

Detta visade sig också stämma. De bibliotek som skaffade spelfilm 1989-90 har alltjämt 
den högsta genomsnittliga cirkulationen (1 3,3 resp. 16,6 utlån/år), men skillnaderna är 
dock inte speciellt stora. De bibliotek som skaffade spelfilm 1991 och 1994 har i stort 
sett lika hög genomsnittlig cirkulation som de bibliotek som skaffade spelfilm 1989. Att 
de bibliotek som skaffade spelfilm 1993 har en såpass dålig genomsnittlig cirkulation 
som 6,l utlån/&, beror sannolikt på dels ett lågt genoms@ttligt bestånd, dels att genom- 
snittskostnaden for att hyra film är relativt hög. 

5.2.1 Slutsatser 

Ar det, enligt enkatundersökningen, något som tyder på att detjnns ett samband mellan 
antalet år ett bibliotek bedrivit spelJilmmerksamhet och hur stort beståndet av spelJilm 
och övriga filmer ar, samt hur stor cirkulationen av filmerna ar? 

Svaret på frågeställningen måste bli ja. Inte så överraskande, var att de bibliotek som 
hafe spelfilm under längst tid också hade de största bestånden av såväl spelfilm, som 
övrig film. De bibliotek som bedrivit spelfilmsverksamheten sedan 1989-90 hade den 
högsta cirkulationen, men det rådde inga större skillnader jämfört med bibliotek som 
skaffade spelfilm 199 1-95. 



5.3 Bibliotekens syn på den egna verksamheten med video 

61 procent av biblioteken svarade i enkaten att de var nöjda med sin satsning på 
spelfilm. 3 1 procent var delvis nöjda, endast en procent av de svarande var missnöjda 
med satsningen. De flesta är salkmda nöjda med satsningen, men hur kommer det sig att 
ca var tredje bibliotek som bedriver spelfilmsverksamhet endast är delvis nöjda? 

I den sista delen av denna analyts som enbart bygger p% det empiriska material, som jag 
samlat in genom enkätundersökningen ska jag försöka besvara frågan: Finns det, enligt 
enkatundersökningen, något som pekar på att det existerar ett samband mellan om ett 
bibliotek är nojd delvis nojd eller missnöJd med sin spelfilmsverksamhet och någon av 
följande variabler: antalet år biblioteken haft spelJilm, hur stor avgzpen för att hyra 
j lm ar, utlånings$-ekvensen, om biblioteket har målformuleringar eller inte? 

Jämfdrelsen gick i detta fallet ut på att jag jämförde om biblioteken svarat att de var 
nöjda, delvis nöjda eller missnöjda med sin satsning på spelfilm, med antal år de haft 
spelfilm, hur stor avgiften är, beståndets storlek, utlåningsfiekvensen och om biblioteket 
har m%lfomuleringar eller inte. 

Det visade sig dock att den inverkan de ovan nämnda variablerna hade på bibliotekens 
syn på den egna verksamheten var högst marginella. Antalet år de haft spelfilm, avgiften 
och målformuleringar påverkade inte uppfattningen om den egna verksamheten över- 
huvudtaget. Något tecken på att beståndens storlek skulle påverka bibliotekens syn på 
den egna verksamhet stod inte heller att finna. Av de svarande som angett att de var 
nöjda med verksamheten hade 48 procent ett bestånd på över 25 1 filmer, av de biblio- 
tek som var delvis nöjda eller missnöjda hade 53 procent ett bestånd som översteg 25 1 
filmer. 

Det var först vid en granskning av utlaningssifiorna, som jag fann intressanta skillnader 
mellan de bibliotek som är nöjda, delvis nöjda och missnöjda. En jamförelse visar att 72 
procent av de som är nöjda med verksamheten har en utlåning på minst 2501 utlådår. 
Av de bibliotek som var delvis nöjda eller missnöjda var det endast 29 procent som kom 
upp i dessa utlåningssiffrorna. Sålunda finns det vissa tecken som pekar på att de biblio- 
tek som har höga utlåningssiffror är mer nöjda med sin verksamhet, än de bibliotek som 
är delvis nöjda eller missnöjda. 

Dock är det nog mycket mer som påverkar bibliotekens syn på den egna verksamheten. 
Troligen måste svaret om vad som kravs for att ett bibliotek ska vara nöjd med en 
videoverksamhet sökas utanfor samen för den "mätbara" delen av verksamheten. Det är 
måhända så att uppskattande ord från lantagare betyder mer än  hög utlåning och att ett 
brinnande intresse för verksamheten är värdefullare än ett stort bestånd. 

5.3.1 Slutsatser 

-Finns det, enligt enkatundersökningen, något som pekar på att det existerar ett 
samband mellan om ett bibliotek ar no~d, delvis nöjd eller missnöjd med sin 
spelJilmsverhamhet och någon av följande variabler: antalet år biblioteken hafl 



spelJilm, hur stor avgiften för att hyra _film ar, utldningsffekvensen, om biblioteket har 
målformuleringar eller inte? 

Någon egentlig förklaring kan enkätsvaren inte ge. Visserligen finns det tecken som 
pekar på att hög utlåning har en positiv inverkan på synen på den egna verksamheten, 
men troligen finns det andra faktorer som i högre grad påverkar bibliotekens syn på den 
egna verksamheten - faktorer som inte tas upp i enkätundersökningen. 

5.4 Kommentar 

Det avslutande avsnittet om spelfilm på svenska folkbibliotek ägnas åt £ramtiden - min 
syn på framtiden. Med dagens förutsättningar som utgångspunkt tar jag en närmare titt 
på om film på bibliotek har några framtidsutsikter. Avsnittet inleds med en utblick mot 
en inte alltför avlägsen fiarntid. 

5.4.1 Ny teknologi - videons undergång? 

Videon är snart en uråldrigt form för att distribuera film om man ska tro på mycket av 
vad som står skrivet om framtidens filmformedling. Nyligen fick jag höra att världens 
största videokopieringsföretag Technicolor i ett uttalande bedömde att VHS-systemet 
skulle leva i cirka tio år till. 

Visionen är en digitaliserad värld där TV:n spelar den centrala rollen. När visionen 
inhias kommer det dagliga bestyren att kunna skötas från TV:n: arbete, räkningar, 
umgänge och underhållning ... med andra ord nästan allting. 

Visst låter det som Science Fiction, men sanningshalten är i detta fall mycket hög, 
åtminstone om man ska lita på vad som skrivs. Digital TV-standardg9 och optiska 
fibrer1" är de viktigast komponenterna for att visionen om hl1 interaktivitet ska kunna 
genomföras. När drömmen om full interaktivitet är förverkligad behöver vi varken passa 
sändningstider eller programmera in videobandspelaren. Full interaktivitet innebär 
nämligen i detta fall att mottagarna (läs: hushållen) i allt större utsträckning kommer att 
kontrollera vad de vill se och när de vill se det. Filmutbudet kommer att vara lagrat i 
servrar (datorer) med enorm lagringskapacitet. Vi väljer själva vilka filmer vi vill se och 
när vi vill se dem. 

Skenbart ser det ut som om kontrollen förflyttas från sändaren till mottagaren, men vad 
vi inte får glömma är att innehallet på filmservrarna kommer att kontrolleras av 
kommersiella företag. Vad som kommer att hända med den icke kommersiella filmen 
om visionen går i uppfyllelse vet nog ingen. 

99 Morgondagens TV-apparater är digitala till skillnad från dagens som är analoga. Under nihmare tjugo 
år har man i USA försökt att enas om en standard för framtidens digitala-TV utan att lyckas. 
100 Just nu haller man p& många hall i världen pil att ersatta telenatets koppartradar med optiska fibrer. De 
optiska fibrerna gör det möjligt att Överföra stora mängder information över telenätet. 
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Det kommer dock att ta tid innan digital-TV-standard och optiska fibrer blir standard, 
men nu inte detta det enda hotet mot dagens video. Så sent som i december 1995 kunde 
man läsa att nio av världens största hemelektronikföretag har enats om en gemensam 
teknisk standard for den nya CD-skivan, Digital Video Disc (DVD). 

"Företagen tror att DVD-spelare, en nästa generationens uppspelningsteknik för text, ljud och bild, 
kommer att ersatta dagens videobandrpelare och CD-rom-läsare för persondatorer i början av 2000- 

Även om det kommer dröja innan drömmen om Full interaktivitet blir möjlig, finns det 
alltså andra innovationer som konkurrerar om att förmedla film i framtiden. 

5.4.2 Biblioteken filmen och framtiden 

För att om möjligt kunna bedöma om biblioteken har någon roll, som en fiamtida 
filmformedlare är det forst nödvändigt med en resumé av dagens situation. 

Antalet bibliotek som skaffar spelfilm ökar, enligt min undersökning, med mellan 10-1 5 
procentfår. Fortsätter tillväxten att öka i samma takt som den hittills gjort kommer snart 
de flesta bibliotek att lådhyra ut videofilm. Hela 98 procent av de svarande biblioteken 
ansåg att låntagarna reagerat positivt inför möjligheten att lånafhyra spelfilm på biblio- 
tek. Visserligen har ingen låntagamdersökning gjorts, men allt tyder på att verksam- 
heten uppskattas av låntagarna. 

Av undersökningen fiamgår det också att bibliotekens framtidstro när det gäller video 
på bibliotek är stor. Ungefar @ra av fem tillfrågade bibliotek tror att spelfilm har en 
framtid på svenska folkbibliotek. 

Så långt är allt frid och fröjd. Vad som ställer till det, sett ur en framtidsaspekt, är att 
merparten av de svarande angav att de skaffade spelfilm for att "locka nya användare" 
till biblioteket. Biblioteken har i och med detta, som jag ser det, försatt sig själva i en 
svår sits, det vill saga svår sits om man aven i fiamtiden vill fortsatta att lånafhyra ut 
film till sina låntagare. 

Samtidigt som man, enligt undersökningen, känner ett kulturhalitets ansvar gentemot 
allmänheten när det gäller videofilm, vill man med spelfilm ocksil locka nya användare 
till biblioteken. Detta tar sig uttryck i att man köper in filmer, som dels motsvarar ett 
visst kvalitetskrav, dels är attraktiva för låntagarna. Problemet är att denna film redan 
finns att hyra hos de korntnersiella uthyrarna 

Borde inte biblioteken istället försöka profilera sig gentemot de kommersiella video- 
uthyrarna och satsa på film som inte finns att få tag p% någon annanstans? Borde inte 
biblioteken satsa på den film som inte får den massmediala uppmärksamheten, film som 
inte når glesbygdens biografer? 

- 
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Jag tror att de flesta bibliotek som bedriver videoverksamhet själva har ställt sig dessa 
frågor. Jag tror att biblioteken är medvetna om vad de borde göra. Paradoxalt nog skulle 
en sådan profilering troligen innebära undergången for videoverksamheten på flera 
bibliotek. 

5.4.3 $23 Upphovsrattslagen - bibliotekens fiende nr 1 

Paradoxen uppstår p.g.a. en paragraf i den nuvarande Upphovsrattslagen: 

"Sedan ett litterärt eller musikaliskt verk givits ut får exemplar som omfattas av 
utgivningen spridas vida och visas offentligt" ($23 URL) 

När Videogramutredningen 198 1 gav ut sitt slutbetänkande kommenterades URL 
följ ande: 

"Videogrammen företer stora likheter med exempelvis grammofonskivor eller gudkassetter. Liksom dessa 
ar de i regel massmarknadsprodukter och sluil kan tala för att de i spridningshänseende skulle behandlas 
på samma satt. " /. ../ Tillkomsten av olika nya medier, exempeIvis videogram, vållar i vissa hänseenden 
svårigheter vid tillämpningen av det upphovsrättsliga regelsystemet"'02 

Trots att de nu gatt 25 år sedan denna paragraf formulerades har man fortfarande inte 
inkluderat filmverk i denna inskränkning som galler vid ett verks spridningsratt. 

Konsekvenserna har blivit ödesdigra för bibliotekens vidkommande. Inte förrän 1989 
tilläts de svenska folkbiblioteken, tack vare ett avtal mellan Kornmunforbundet och 
SVF, börja låna ut spelfilm. Den troliga orsaken till varför biblioteken då släpptes in 
från kylan var att hemvideomarknaden hade börjat gå kräftgång. 

Att bedriva spelfilmsverksamhet är dock en mycket kostsamt företag for ett bibliotek. 
Kostnaderna for en spelfilm ligger i dag mellan 300 och 600 kronor. De höga kost- 
naderna innebär att runt 60 procent av biblioteken i dag hyr ut filmerna, istället för att 
låna ut gratis. 

5.4.4 Finns det någon lösning? 

Om vi nu rekapitulerar och knyter samman följderna av U=, med vad jag tidigare sa 
om att biblioteken borde profilera sig gentemot de kommersiella videouthyrarna för att 
film på bibliotek ska ha en framtid, förstår man vilken svår sits merparten av biblioteken 
befinner sig i. 

Den nuvarande Upphovslagen innebär dyra spelfilmer. Dyra spelfilmer innebär i sin tur 
att merparten biblioteken tvingas bryta mot gratisprincipen och hyra ut, istället för att 
låna ut film avgiftsfritt. För att biblioteken som hyr ut film ska kunna täcka 
naderna är det nödvändigt att filmen attraherar låntagarna - ty en outhyrd film ger inga 
pengar. Förloraren blir den icke kommersiella filmen, film som inte finns att fi tag på 
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hos den kommersiella videohandlaren - att satsa pengar på denna typen av film är darför 
ett riskföretag, som mycket väl kan leda till att verksamheten på många bibliotek måste 
laggas ner. 

Som synes är det hela en ond cirkel som är svår att bryta, det vill saga om man nu är 
intresserade av att bryta den. Är målet endast att locka fler besökare fungerar den 
nuvarande verksamheten, enligt min uppfattning, mycket bra. Men vill biblioteken, 
vilket svaren och kommentarerna fran enkätundersökningen tyder på, att filmen aven i 
fiamtiden ska ha en plats på svenska folkbibliotek är det, enligt min uppfattning, dags 
att agera. 

Trots att förutsättningarna är mycket dåliga, tror jag att aktiv formedling/marknads- 
foring av film som inte finns att få tag på hos de kommersiella uthyrarna är bibliotekens 
enda chans om de i fiamtiden vill fortsatta med att förmedla film. På kort sikt skulle det 
troligen innebära att utlåningen av spelfilm minskar radikalt och att bibliotekens 
kostnader blir högre, men på lång sikt tror jag att en sådan marknadsföring skulle stärka 
bibliotekens chanser att etablera film pA bibliotek. 

Skulle en sådan marknadsföring lyckas, d.v.s. om verksamheten uppskattas av 
allmänheten, tvingas beslutsfattarna inse att biblioteken fyller en viktig funktion för 
bevarandet av filmens mångfald. Något som kanske rentutav skulle kunna leda till en 
lagändring. 

5.4.5 En dyster profetia? 

Det hela är som synes en väldigt komplex situation, några enkla lösningar står inte att 
finna och i ärlighetens namn måste jag säga att oddsen för att film på bibliotek kommer 
att bestå efter det att videon gått i graven är mycket små. 

Även om film på bibliotek inom kort kan vara ett avslutat kapitel, tycker jag ändå att 
denna satsning på spelfilm, tillsammans med andra satsningar på nya medier visar att 
biblioteken har tagit en stadig kurs mot framtiden. 

5.5 Sammanfattning 

Bibliotek som lånar ut film gratis har den största genomsnittliga cirkulationen av 
spelfilmer (20,6 utlWfilm). De bibliotek som tar 10 kr i avgift per film har den största 
utlåningen av spelfilmer, men också det näst största beståndet. Eftersträvar ett bibliotek 
att tjäna så mycket pengar som möjligt på spelfilmsverksamheten bör de välja att ta en 
avgift på mellan 10 och 20 krlfilm. 

Det är mycket vanligare att det 1995 är avgiftsfritt att låna spelfilm hos de bibliotek som 
skaffade spelfilm 1989-90 än på bibliotek som skaffade spelfilm 1991-95. Ju fler år ett 
bibliotek hafi spelfilm, desto lägre är den genomsnittliga avgiften för att hyra spelfilm. 
De bibliotek som har hafi spelfilm längst har också de största genomsnittliga bestånden. 



Enkätundersökningen kunde inte påvisa att det existerar något samband mellan hur 
tillfreds (helt nöjd, delvis nöjd eller missnöjd) ett bibliotek är med sin spelfilms- 
verksamhet och antalet år biblioteket haft verksamheten; hur stor avgiften for att hyra 
film är (0-35 kr); storleken på beståndet; om biblioteket har målformuleringar eller inte. 
Det enda som tycktes kunna påverka bibliotekens uppfattning om den egna verksam- 
heten var utlåningen. De bibliotek som har en hög utlåning är mer nöjda med 
verksamheten än de bibliotek där utlåningen är låg. 

I en snar fiamtid kommer videomediet att f"a allt större konkurrens - nya innovationer 
forväntas ta över efter videon. I samband med att videon försvinner, kommer troligen 
bibliotekens roll som filmformedlare att försvinna. 



6. Sammanfattning 

Redan på trettiotalet existerade det i form av en grammofonskiva en föregångare till 
dagens videobandspelare. Utvecklingen accelererade under 50- och 60-talet och under 
60-talets slut började man använda sig av snedspårsbandspelare. Dagens videosystem är 
en vidareutveckling av snedspårsbandspelaren. 

På tidigt 70-tal började försöksverksamhet med video på bibliotek. Men tack vare den 
svenska upphovsrättslagen dröjde det ända tills mitten av 80-talet innan filmen började 
lånas ut på bibliotek, då i form av framst Ulks filmer. Sent hösten 1989 traffades ett 
avtal mellan Svenska Kommunförbundet och Sveriges Videodistributörers Förening, 
avtalet innebar för folkbibliotekens del att spelfilmsutlåning nu var möjlig. 

En jamföre1s.e mellan videoverksamheten i Sverige och våra nordiska grannländer 
y-- 

Danmark och  org ge visade att utvecklingen i de tre länderna liknar varandra. I 
dagsläget är den största skillnaden att ländernas upphovsrättslagar ser olika ut, vilket 
påverkar förutsättningarna för video på bibliotek i de tre länderna. 

Under de månader som återstod av 1989 och hela 1990, var det 36 av de undersökta 
biblioteken som skaffade spelfilm. Hösten 1990 kom ett andra avtal till stånd - detta 
avtal möjliggjorde for biblioteken att hyra ut spelfilm. 

Av de 250 bibliotek som besvarade enkäten hade 130 st (52 procent) spelfilm. Under- 
sökningen visar också att antalet bibliotek som skaffar spelfilm fortfarande 1995 ökar 
med 10- 15 procent/&- 

Den främsta anledningen till varför biblioteken skaBade spelfilm var att man ville locka 
nya besökare till biblioteken. Detta alternativ följdes av: BTJerbjöd ettfilmpaket, Som 
komplement till de kommersiella uthyrarna och Film ar ett självklart medium på 
bibliotehn. 
Hela 60 procent av de undersökta biblioteken hyrde ut sina spelfilmer. Den vanligaste 
hyresavgiften var 20 krlfilm. 

När det gäller bestanden av videofilm visar undersökningen att ca 70 procent av 
biblioteken har ett spelfilmsbestånd som överstiger 101 filmer. Det genomsnittliga 
beståndet är 145 vuxenfilmer och 80 barnfilmer. 

Närmare 30 procent av biblioteken lånadelhyrde 1994 ut över 5000 filmerlår. Den 
genomsnittliga cirkulationen för all videofilm på bibliotek var 1994 14 utlddår. 
Barnfilm hade den största cirkulationen. 

Enligt biblioteken ska en film främst uppfilla följande kriterier: god innehållslig 
kvalitet, klassiker och film som man tror kommer att intressera låntagarna. 

Bibliotekstjänst är den störste leverantören av film till biblioteken. Genom BTJ 
distribuerar alla världens stora videogramdistributörer, t.ex. Warner Home Video, 
Buena Vista, SF och Sandrews. De främsta konkurrenterna är Svenska Filminstitutet 



och Filmo. Drygt 90 procent av de undersökta biblioteken tyckte att distributionen 
fungerade bra. 

När jag frågade biblioteken vilka de bakomliggande orsakerna är till varför vissa 
bibliotek tvekar inför att skaffa spelfilm, visade det sig att svaren skilde sig mellan de 
bibliotek som i dagsläget har en spelfilmsverksamhet och de som inte har det. De 
bibliotek som har spelfilm trodde att bibliotek som inte har det, inte har det beroende på 
att dessa anser att video inte hör hemma på bibliotek och att dessa anser sig veta för lite 
om video. I själva verket var det tvärtom. Vad de bibliotek som inte har spelfilm 
dä rdo t  saknar är målformuleringar med verksamheten. 

Drygt 95 procent av de bibliotek som i dag har en verksamhet med spelfilm och närmare 
70 procent av dem som ingen spelfilm har, tror att spelfilm har en framtid på svenska 
folkbibliotek. 

Analysen visade att de bibliotek som har den största genomsnittliga utlåningen är de 
bibliotek som tar en avgift på 10 krlfilm. Bibliotek som avgiftsfritt lånar ut videogram 
har den största genomsnittliga cirkulationen (20,6 utlån/& och film). Vill biblioteken att 
verksamheten ska vara s& lönsam som möjligt bör de välja att ta en kostnad på mellan 
10 och 20 kronor. 

Det är enligt enkätundersökningen vanligast med en avgiftsfri utlåning av spelfilm hos 
de bibliotek som tidigt skaffade spelfilm. Ju fler år ett bibliotek haft spelfilm, desto 
lagre är den genomsnittliga kostnaden för att hyra en film. De bibliotek som haft 
spelfilm under den längsta tiden har de största bestånden med spelfilm och övrig film. 

Något samband existerar inte, enligt enkätundersökningen, mellan om ett bibliotek är 
nöjd, delvis nöjd eller missnöjd med sin videoverksamhet och antal år de haft spelfilm, 
hur stor avgiften är, storleken på beståndet och om biblioteket har målformuleringar 
eller inte. Det visade sig dock att bibliotek som har en hög utlåning är mer nöjda med 
den egna verksamheten än de bibliotek som har en lägre utlåning. 

Enligt enkäten hoppas och vill de flesta biblioteken att film ska bli ett etablerat media på 
bibliotek, hoten mot filmens fkamtid på bibliotek är främst den svenska Upphovs- 
rattslagen och nya innovationer som förväntas konkurrera ut videon. 

Det enda sättet för att rädda kvar filmen på de svenska folkbiblioteken är enligt min 
uppfattning att biblioteken profilerar sig och satsar på film som de kommersiella 
videouthyrama inte är intresserad av. Förutsättningarna for att en sådan satsning ska bli 
av är dock mycket små. Även om video på bibliotek inom kort kan vara ett avslutat 
kapitel, tror jag att verksamheten har medverkat till att nya besökare tack vare spel- 
filmen insett att ett bibliotek är mycket mer än bara böcker. 



Slutord 

Hur har jag kunnat bli så insyltad i detta? Frågan dök upp medan jag funderade på hur 
jag på ett värdigt satt skulle avsluta denna magisteruppsats om spelfilm på bibliotek. 

Under nästan ett år har spelfilm på bibliotek varit en del av mitt liv. Hur har en sådan 
obetydlig verksamhet, som har så gott som alla odds emot sig lyckats få mig så 
intresserad? Det hela kan tyckas vara absurt. 

Absurt eller inte, jag har i alla fall gjort en undersökning av spelfilmsverksamheten på 
svenska folkbibliotek - kanske den enda i sitt slag som någonsin kommer att göras i vårt 
land med tanke på verksamhetens dystra utsikter. Men även om detta blir både den 
första och sista undersökningen av sitt slag, även om verksamheten med spelfilm på 
bibliotek är borta om tio år, tror jag att min uppsats i framtiden kan vara intressant som 
ett historiskt dokument över det tidiga 90-talets svenska folkbibliotek - ett bibliotek i 
förändring - ett bibliotek p& väg mot framtiden. 

Slut 



Källförteckning 

Tryckta kallor 

AV i biblioteken - filrn,bild- och ljudband, Bibliotekstjänst. - Lund, 1973 

Rerthelsen, C., Folkebibliotekernes forvandling : argumenter for videogramrner pA biblioteket 
l/ Biblioteksarbejde. - 1990:30, s. 17-23 

Berthehen, C., Video til alle : en introduktion til biblioteksvideo. - Valby, 1991 

Biblioteken och framtiden I red. Romulo Enmark. - Borås, 1991 

B-s, upphovsrätten ställer till problem // BBL 1987:2 s.52 

Byström, J., Grundkurs i statistik. - Stockholm, 1990 

Carlswärdh, M., Kan filmutlaning ta upp kampen mot videovåldet? // Kommunaktuellt. - 
1989:5 s.13 

De nye udlånsmedier: Guide 1994, Video og elektroniske boger på biblioteket. - Ballerup, 
1993 

Ericson, A., Ti år etter motorsagsmassakren : om videoens lagnad i biblioteka /l Bok og 
bibliotek. - 1992:4, s.7-8 

Folkbibliotek i Sverigg : betänkande av folkbiblioteksutredningen (SOU 1984:23). - 
Stockholm, l984 

F alkbiblioteki : En fakla rapport från folkbiblioteksutredningen . - Stockholm, 
1982 

Hadenius, S., Massmedier : en bok om press radio och TV / Stig Hadenius, Lennart Weibull . 
- Stockholm, 1994 

Hartman, S., Handledning. - Linköping, 1993 

Ingelstam, M., Vad skall vi göra med videogrammen? . - Stocksund, 1976 

Isaksson, B., Det kommersiella biblioteket : in i den krassa verkligheten l/ BBL 1975 : 1, s. 14 

Isaksson, B., Videogram - ett nytt medium /l BBL 1974: 1, s. 13 

Johansson, M., Att utveckla kunskap. - Lund, 1993 

Jonasson, P., Video och andra nya medier på folkbiblioteken belysta utifrån 1974 års 
kulturpolitiska mål l Patrik Jonasson, Erik Holst . - Borås, 1995 



Kylberg, A-M, Så gör vi l / BBL. - 1973: 17, s.324 

Kylberg, A-M, Videogramutredningen for sent ute? /l BBL. - 1982: 1, s.24-25 

Kylberg, A-M, Svensson, S-O, Videos in the library: Swdish views Il Scandinavian Public 
Library Quarterly. - 1987:3 s.9-13 

Kylberg, A-M, VIDMO i videogramskogen // BBL 1974: 1, s. l l 

Kylberg, A-M, Vår ramtid med AV : eller Sagan om upphovet till absoluta förvirringen /l 
BBL 1969:2/3 s. 147-148 

Kågesson, P., Video på gott och ont : en debattbok fran forfaWorbundet. - Stockholm, 1975 

w, L., Eliasson, R, Videogram ingår i bibliotekens ansvar for bildning och kultur /l 
BBL. - 1992:2 s.40-41 

Lissvik, Ö., Video på bibliotek. - Borås, 1982:4 

Medie-Sverige 1993. - Stockholm, 1993 

Ridback,I., Satt boken i centrum l/ Bibliofack. - 1980:5, s.1 

Schein, H., Infor en ny mediapolitik . - Stockholm, 1972 

Slutrapport fia forsok med videoutlån ved folkebibliotekene i Hå og Vagan. - Oslo, 1986 

Svanberg, L., Den elektroniska hasten . - Ds U 1979: 16 

Svenska skrivregler. - Stockholm, 1993 

svärd, S., Videogrammen på biblioteken : ett led i kulturpolitiken // Bibliofack. - 1980:9, s.9 

Video: Samanfattning av videogramutredningens slutbetänkande / SOU 198 1 : 55 

Videogrammen och Sveri~es radio. - Stockholm, 1979 

'ngen slutbetänkande / SOU 198 1 :55 

@stvoldy R., Video i bibliotek /l Bok og bibliotek. - 1992:4, s. 1 1-12 



Otryckta kallor 

Göteborg 
Informationsblad fran BTJ 
Informationsblad från SFI 
Informationsblad fi-ån Filmo 

Stockholm 
Svenska Kornmunforbundet 

Cirkulär 1989:147 
Cirkulär 1990:lll 
Cirkulär 1995: 150 

Stockholm 
Statens Kulturråd 

Informationsblad om Filmens dag projektet 

Telefonintervju med A-M Kylberg 1995-10-1 8 

Telefonintervju med Roland Esiasson (BTJ) 1995-1 0-25 



......................m......... m.................................................. ................................ 
Kommun Kontaktperson Telefon 

Video på bibliotek 

Del 1 
l. Lånarlhyr ni ut spelfilmer på biblioteket? Ja n Nej0 Om Nej g& till Del 2 

2. Nar började biblioteket Iånalhyra ut spelfilmer? 

Vi började med videofilmsutlAning 19 ......... Kommentera garna! 

.................................................................................................................................................................. 

F o r t  p5 baksidan! ............................................................................................................................... 

3a. Lånadelhyrde ni ut andra videoband innan ni började Iånalhyra ut spelfilmer? 

3b. Om Ja, vad för slags videoband var det? 

.................................................................................................................................................................. 

F o r t  på baksidan! ............................................................................................................................... 

4. Varför började ni Iånalhyra ut spelfilmer? 

Anledning? (kryssa för ett eller flera alternativ) 

Locka nya användare till biblioteket 

Det fanns inga kommersiella uthyrare i orten 

Vi fick speciella anslag för en videosatsning 

BTJ erbjöd filmer 

Annan orsak 

q 

O 

O 

Ange vilkenlvilka! 



............................................................................................................................ o s a  på baksidan! 
Sa. Är utlåningen av spelfilmer avgiftsbelagd? Ja q Nej q 

5b. Om Ja på 5a. Hur stor ar avgiften? 

5kr l f i lmn 10krIfilmlJ 15krlf i lmn 20krlfilm q Annanavgift , ......... krlfilm lJ 

5c. Om Ja på 5a. Förklara varför? 

............................................................................................................................ o s a  på baksidan! 

5d. Om Nej på 5a. Förklara varför? 

............................................................................................................................. o s a  på baksidan! 

6. Hur många dagar får man lånalhyra en spelfilm? 

1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 1 vecka 2 veckor 

......... Annan tidsperiod , dagar 

7. Hur många spelfilmer får man lånalhyra åt gången? 

.......... 1 film 2 filmer q 3 filmer Obegmnsat antal Annat antal filmerlgang lJ 

8a. Lånar ni ut övriga videoband (Lex. UR'S) under samma förutsattningar som spelfilmer? 

Ja Nej 

8b. Om Nej, förklara varför? 

................................................................................................................................................................. 



............................................................................................................................ F o s t t  p& baksidan! 
9. Bibliotekets videobestånd: 

Spelfilmer för vuxna ............... st 

Barnfilmer (aven tecknade filmer) ............. st 

Ovriga ( t.ex. URS filmer) ................ st Totala beståndet ar: ............. st filmer. 

Kommentera garna nedan! 

F på baksidan! ............................................................................................................................... 

10. Utlåningenluthyrningen av: 

Spelfilmer for vuxna ................... utlan/uthyrningar per år 

Barnfilmer .................................. utlånluthyrningar per år 

Ovrigt ....................................... .utlånluthyrningar per år 

Kommentera garna nedan! 

o s  p& baksidan! ............................................................................................................................... 

l l. Vilka kriterier skall en film uppfylla, för att ni skall köpa in den? 

.................................................................................................................................................................. 

F p3 baksidan! .............................................................................................................................. 

12. Hur bestämmer ni vilka spelfilmer som skall köpas in? 
(kryssa för de alternativ som stammer bast) 

Vi diskuterar tillsammans vilka filmer som skall köpas in på inköpsmötet 

Laser recensioner [7 

Låntagares önskemål 

En videoansvarig grupp bestammer detta 

Annat satt Vilket? Beratta nedan! 



.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... på baksidan! 

13. Stämmer påståendet att bibliotekarier ställer strängare kvalitetskrav på böcker an på 
videofilmer? 

Ja • Nej Vet inte Kommentera garna nedan! 

.................................................................................................................................................................. 

o s  p5 baksidan! ............................................................................................................................... 

14a. Vilka inköpskanaler har ni för spelfilmer? 

BTJ Filmo SFI Andra Vilka? Beratta nedan! 

...............................................................................................................................Fosätt på baksidan! 

14b. Fungerar inköpskanalerna val? Ja 

14c. Om Nej, varför? 

F ä  på baksidan! ............................................................................................................................... 

14d. Använder ni er av samma inköpskanaler nar det galler övriga videoband (t.ex. fackvideos)? 

Ja • Nej Kommentera garna svaret nedan! 

.................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................... o s  pA baksidan! 

15. Hur finansierar ni er videoverksamhet? 

Den inkluderas i budgeten 

Genom att lata låntagarna betala en avgift för att lana spelfilm 

Annat satt Vilket? Berätta nedan! 



F p3 baksidan! ............................................................................................................................... 

16. Hur upplever ni att låntagarna har reagerat på: 

Möjligheten att Iåna film på bibliotek Positivt Neutralt Negativt C] Vet inte 

Utbudet av film Positivt Neutralt Negativt Vet inte 

Kostnaden fdr att låna en film Positivt Neutralt Negativt Vet inte 

Antalet dagar man får lana en film Positivt Neutralt Negativt Vet inte u 

Kommentera garna på baksidan 

17. Nämn fem av de mest populära filmerna: 

18. Tycker ni att ni har lyckats med er satsning på spelfilmer? 

Ja O Delvis Nej O Vet inte Motivera garna svaret ! 

................................................................................................................................................................. 

F p& baksidan! .............................................................................................................................. 

19. Har ni någon målformulering nar det galler videoverksamheten? 

Ja • Nej Kommentera garna nedan! 



................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................ F O S  p4 baksidan! 

20. Många bibliotek lånar inte ut spelfilmer, vilket b1.a kan bero på följande: 
Kryssa för d e h  alternativ ni tycker stämmer bäst! (denna fråga gäller även om ni lanar ut spelfilmer 
p8 ert bibliotek) 

Video hör inte hemma p4 bibliotek • 

De kommersiella uthyrarnas utbud tacker folks behov 

De ekonomiska resurserna räcker inte till 0 

Målformuleringar saknas • 

Tar pengar från bokinköp [7 

Minskar Idsintresset • 

De personella resurserna saknas D 

Saknar normer (t.ex. en handbok) 0 

Vet för lite om video 

Vet inte 0 

Annan anledning u Vilken? Svara nedan! 

.................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................... o s  p4 baksidan! 
- - 

21a. Hur tycker ni mediet uppm4rksammas av de svenska bibliotekstidskrifterna? 

För lite 

Lagom 

För mycket • 

Vet inte • 



21 b Om ni tycker det uppmärksammas för lite, vad saknar ni? 
(Kryssa för ett eller flera alternativ) 

Recensioner av filmer 

Verksamhetstips 

Allmänt om video 

Vet inte • 

Annat O Vad då? Skriv på föijande sida! 

.................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................... s ä t t  p3 baksidan! 

22. Slutligen, har video nhgon framtid i svenska folkbibliotek? 

Ja • Nej O Vet inte Kommentera gärna! 

........................................................................................................................... Fortsatt p3 baksidan! 

............................................................................................................................. Ovriga kommentarer: 

................................................................................................................................................................. 

F ä  p3 baksidan! .............................................................................................................................. 



Patrik Jonasson 
Dr.Forseliusbacke 7 
413 26 GOTEBORG 
Tel: 03 1-205473 

Tiii folkbiblioteken 

Pwesentation 
Jag heter Patrik Jonasson och är avgångsstudent på bibliotekshögskolan i Borås. Den bifogade 
enkaten är grundstenen för min magisteruppsats - Video på folkbibliotek. 
Enkätundersökningen genomfors i samverkan med Statens kulturråd (Bengt Lönnerblad och 
Barbro Thomas) 

Syfte 
Många bibliotek har under en lång tid haft en videoverksamhet. Utbudet av filmer har dock 
varit starkt begränsat. Omkring 1990 skedde en förändring, biblioteken fick genom 
överenskommelse även låna ut spelfilmer. Under de ca 5 år som en videoverksamhet med 
spelfilmer varit möjlig på bibliotek, har intresset från biblioteken ökat stadigt. 
Syftet med denna enkätundersökning iir att kartlägga videoverksamheten på folkbibliotek i 
Sverige, efter det att det blev möjligt att låna ut aven kommersiellt gångbara spelfilmer. 

Det finns också fran bibliotekshåll ett starkt önskemål att videoverksamheten p& svenska 
folkbibliotek beskrivs. 

Enkäten som skickas ut till landets samtliga kommuner, består utav 22 frågor. Kryssa för 
deldet svarsaltemativ Ni tycker stämmer. EEter varje fråga finns det plats för alternativa svar 
och kommentarer mm. För att undvika missförstånd, har jag valt att dela in den i två delar: 

Del 1, frågor om bibliotekets spelfilmer (med spelfilmer åsyftar jag filmer som en 
kommersiell videohandlare kan tänkas låna ut, såväl vuxenfilmer,som barnfilmer). 
Del 2, övriga frågor. 

Om biblioteket inte lånarhyr ut spelfilmer, svarar ni endast på del 2. 

OBS!!! 
Glöm inte att skriva namnet på kommunen, en kontaktperson och telefonnummer om nagra 
oklarheter skulle uppstå. 
Var vänlig återsänd enkäten senast vecka 3 1. 

Ta kontakt om Ni undrar något. 

Tack på förhand! ! ! 

Patrik Jonasson 



Patrik Jonasson 
Dr. Forseliusbacke 7 
413 26 GOTEBORG 
Tel: 03 1-205473 

Påminnelse angående enkaten "Video på bibliotek" 

I mitten av juni skickades den bifogade enkäten ut till samtliga huvudbiblioteken i Sveriges 
kommuner. Jag är medveten om att tidpunkten inte var den bästa och gör därför nu ett nytt 
försök. 

Enkätfrågorna gäller den videoverksarnhet med spelfilmer många bibliotek sedan 89/90 
bedriver. Om det är så att ni inte lånarhyr ut spelfilmer - var snäila och besvara enkäten ändå . 
Det är viktigt att jag får in s& många svar som möjligt för att sammanställningen skall ge en 
rättvisande bild om verksamheten i Sverige. 

Jag är medveten om att filialbibliotek i kommunen kan bedriva spelfilmsverksamhet även om 
inte huvudbiblioteket gör det. Ni får gärna kommentera detta, men vad gäller enkätsvaren så 
beskriv vad som galler for huvudbiblioteket. 

Om ni har tid över skulle jag uppskatta om ni under övriga kommentarer eller på baksidan av 
sista sidan på enkaten beskriver var och hur ni har placerat era videofilmer i biblioteket och 
varför ni gjort som ni gjort. Det skulle också vara intressant att få reda på hur stor 
förseningsavgiften är för en videofilm. 

Skicka tillbaka enkätsvaren så fort som möjligt, senast v.36. 

Om ni redan skickat in enkätsvaren ber jag er bortse fran denna påminnelse. 

Tack på förhand! 

Patrik Jonasson 
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