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Abstract: The main purpose of this thesis is to examine the process 

of selecting films at Bibliotekstjänst and at Swedish 
public libraries. The tools that have been used for 
analysing and interpreting the results from the interviews 
and the questionnaire are theory-based models describing 
the selection process concerning film and Carl Gustav 
Johannsen’s quality definitions. The result of the 
investigation shows that Bibliotekstjänst doesn’t really 
work with any quality definitions in their selection 
process. In spite of this, their way of working can be 
compared with Johannsen’s user-based quality definition. 
This definition is also used by librarians who as well as 
this use the transcendent definition. The product- and 
standard-based definitions are to a lesser extent used by 
librarians. The conclusion drawn concerning which 
external factors that influence Bibliotekstjänst, are that the 
main factor affecting the range of films available is the 
video rental license that each film has to have before 
libraries have the right to hire it out. When it comes to the 
question if Bibliotekstjänst control which films libraries 
can buy, there is a difference in the result from previous 
research and the result from this study. It could be that 
this difference has something to do with a possible change 
in the communication between librarians and 
Bibliotekstjänst. This thesis also shows results concerning 
whether libraries have a written policy for their film 
collections. Not many libraries do and it could be that this 
has a negative effect on how films are selected and the 
development of a film collection that is user- friendly. 

 
Nyckelord: spelfilm, film, folkbibliotek, kvalitet, urval, 

bibliotekstjänst, dvd, video 



 3 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning och bakgrund ............................................................................................. 5 

1.1 Bakgrund – presentation av Bibliotekstjänst.......................................................... 7 
1.1.1 Beskrivning av Bibliotekstjänsts organisation ........................................................7 
1.1.2 Några av Bibliotekstjänsts tjänster.........................................................................8 

1.2 Problembeskrivning, syfte och frågeställningar..................................................... 9 
1.3 Definitioner ........................................................................................................... 10 
1.4 Avgränsningar ...................................................................................................... 11 
1.5 Informationssökning ............................................................................................. 11 
1.6 Disposition ............................................................................................................ 12 

2. Tidigare forskning .................................................................................................... 14 

2.1 Forskning kring ämnet spelfilm ............................................................................ 14 
2.2 Forskning kring urval, inköp och kvalitet............................................................. 15 
2.3 Forskning kring Bibliotekstjänst........................................................................... 17 
2.4 Kritisk granskning av tidigare forskning.............................................................. 19 
2.5 Sammanfattning av tidigare forskning.................................................................. 19 

3. Teori ........................................................................................................................... 21 

3.1 Teoribaserade modeller för urvalsprocesser gällande film ................................. 21 
3.2 De teoribaserade modellernas tillämpbarhet ....................................................... 26 
3.3 Teori kring kvalitetsbegreppet.............................................................................. 27 
3.4 Valet av kvalitetsteori ........................................................................................... 30 
3.5 Sammanfattning av modeller och teori................................................................. 31 

4. Metod ......................................................................................................................... 34 

4.1 Presentation av metoder....................................................................................... 34 
4.2 Arbetssätt.............................................................................................................. 35 

4.2.1 E-postintervjuer .................................................................................................35 
4.2.2 Enkät.................................................................................................................38 

5. Resultat ...................................................................................................................... 42 

5.1 Redovisning av intervjusvar ................................................................................. 42 
5.1.1 Urvals- och inköpsprocessen...............................................................................42 
5.1.2 Kvalitet .............................................................................................................43 
5.1.3 Påverkande faktorer ...........................................................................................43 
5.1.4 Den eventuella inköpspåverkan...........................................................................44 

5.2 Redovisning av enkät ............................................................................................ 45 
5.2.1 Bibliotekens filmverksamhet...............................................................................45 
5.2.2 Urvalsprocessen.................................................................................................49 
5.2.3 Inköpskanaler ....................................................................................................53 
5.2.4 Kvalitet .............................................................................................................56 
5.2.5 Målformulering..................................................................................................58 
5.2.6 Övriga kommentarer ..........................................................................................58 

5.3 Sammanfattning av resultat .................................................................................. 59 
5.3.1 Sammanfattning av intervjuresultat .....................................................................59 
5.3.2 Sammanfattning av enkätresultat.........................................................................60 



 4 

6. Analys, diskussion och slutsatser............................................................................. 62 

6.1 Intervju- och enkätsvar......................................................................................... 62 
6.1.1 Bibliotekens filmverksamhet...............................................................................62 
6.1.2 Urvalsprocessen.................................................................................................63 
6.1.3 Kvalitet .............................................................................................................66 
6.1.4 Påverkande faktorer ...........................................................................................69 
6.1.5 Den eventuella inköpspåverkan och inköpskanaler ...............................................70 

7. Sammanfattande slutsatser...................................................................................... 73 

7.1 Slutord och förslag till fortsatt forskning ............................................................. 77 

8. Sammanfattning ........................................................................................................ 79 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................... 82 

Otryckta källor............................................................................................................ 82 
Tryckta källor och litteratur ....................................................................................... 82 

Bilagor............................................................................................................................ 86 

Bilaga 1: Inledande kontaktbrev till Bibliotekstjänst ................................................. 86 
Bilaga 2: Kontaktbrev och intervjufrågor till M. Petri .............................................. 87 
Bilaga 3: Kontaktbrev och intervjufrågor till C. Åkerman......................................... 88 
Bilaga 4: Missivbrev som medföljer första utskick av enkäten .................................. 91 
Bilaga 5: Enkätfrågor................................................................................................. 92 



 5 

1. Inledning och bakgrund 

 
Spelfilm är på många sätt en kraftfull och interaktiv medieform. Filmer kan få oss att 
skratta, gråta och le. De berör och kan få oss att fundera över vår egen och andra 
människors tillvaro. De kan ge en bild av verkligheten, men de kan också visa hur 
fantasin kan se ut. Filmer kan ta oss till platser vi drömmer om att besöka och de kan få 
oss att upptäcka platser vi aldrig trott skulle kunna existera. Film; denna rad av 
stillbilder som vid visning i projektor ger rörliga bilder, påverkar oss på ett sätt som 
många andra former av medier inte kan, eller för att citera den internationellt kände 
svenske filmregissören Ingmar Bergman: 
 

Film as dream, film as music. No art passes our conscience in the way film 
does, and goes directly to our feelings, deep down into the dark rooms of our 
souls.1 

 
Eftersom vi upplever att film har ett stort värde och då vi som bäst håller på att avsluta 
våra studier, tillhörande den första årskullen som utexamineras från programmet för 
Biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö universitet, är vi intresserade av att i 
denna magisteruppsats studera kopplingen mellan film och bibliotek. 
 
Från början var tanken att vi skulle undersöka, granska och utvärdera ett antal svenska 
folkbiblioteks utbud av film för att på så sätt se om det från början omtalade målet att 
tillhandahålla kvalitetsfilm, vilket nämnts i tidigare forskning2, var något som hade 
uppnåtts eller inte. I denna inledningsfas fanns även tankar kring att göra en 
användarstudie för att försöka få fram en bild av vem det är som lånar/hyr film på 
bibliotek och vad dessa användare tycker om filmutbudet. Studier av tidigare forskning, 
artiklar och annan litteratur har dock fått vårt intresse att istället vinklas mot urvals- och 
inköpsprocessen gällande film. Vi vill i denna magisteruppsats bland annat ge en bild av 
denna process där vi bland annat studerar vad som påverkar det utbud av filmer som 
bibliotekarierna väljer utifrån, vilka inköpskanaler som biblioteken använder samt vad 
det urval som görs är baserat på. 
 
Film är inte en ny medieform utan har funnits under en lång tid. Film på bibliotek är 
inte heller ett helt nytt fenomen. Det som har ändrats är formatet på filmen, från 16-mm 
film till dagens DVD-film. Diskussionerna kring om film ska finnas på bibliotek har 
pågått, vilket studier av bland annat tidigare forskning visat, allt sedan mediet började 
bli mer och mer populärt och efterfrågat av bibliotekens användare. Idag verkar det 
dock som om att film är något som kommer att stanna på biblioteken. Många av dem 
som stödjer bibliotekens filmsatsningar kan även finna stöd i den svenska 
bibliotekslagen och UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. I den svenska bibliotekslagen 
kan man exempelvis läsa: 
 

                                                 
1 BrainyQuote: s webbplats. Ingmar Bergman Quotes. 
2 Perstrand, Per 1996. Spelfilm på bibliotek?: Om diskussionen kring video på bibliotek, och om 
folkbiblioteken som kanal för kvalitetsfilm. 
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Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att 
erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade 
[egen kursivering] till dessa gruppers behov.3 

 
Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier 
[egen kursivering] anpassade till deras behov för att främja språkutveckling 
och stimulera till läsning. 4 

 
Vi menar här att dessa former och andra medier som är särskilt anpassade till behoven 
hos de olika grupperna i många fall skulle kunna vara medieformen film. Även 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest nämner medier av olika slag samt vad som inte får 
lov att påverka bibliotekens samlingar. I manifestet kan man läsa att: 
 

Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras behov. 
Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade 
genom modern teknologi såväl som traditionellt material [egen kursivering]. 
Kvalitet samt anpassning till lokala förutsättningar och behov skall tjäna som 
grundläggande princip. Samlingarna skall spegla tidsanda och 
samhällsutveckling men skall också tjäna som minne för mänsklig strävan och 
fantasi.5 

 
Folkbiblioteksmanifestet säger även att folkbibliotek har vissa uppgifter och en av 
dessa är att ”vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer”6. Filmer är i många fall 
konstverk, om än kanske inte av det traditionella slaget, och biblioteken bör därmed 
vara öppna för denna uttrycksform. 
 
De svenska folkbiblioteken började sin verksamhet med att hyra/låna ut film cirka år 
1990. Detta efter att ett avtal hade slutits mellan Kommunförbundet och Sveriges 
Videodistributörers Förening år 1989. För att kunna få ut filmerna till de svenska 
biblioteken valde man att ta kontakt med Bibliotekstjänst som då kom att bli distributör 
till biblioteken. 7 Bibliotekstjänst är än idag den främsta inköpskällan för film som 
biblioteken vänder sig till. 
 
Vi är intresserade av att undersöka hur processen ser ut innan biblioteken köper in 
filmer och vilka filmer svenska folkbibliotek satsar på, samt hur bibliotekarierna gör sitt 
urval och vad detta urval baseras på. Vi är också intresserade av att undersöka vad som 
påverkar bibliotekens möjlighet till inköpsurval samt hur detta urval utförs och om det i 
sin tur påverkar biblioteksanvändarnas tillgång till film. 
 
Vi anser att vår uppsats har ett värde i att den kompletterar den tidigare forskning som 
finns kring ämnet spelfilm på folkbibliotek. Detta då denna uppsats kommer att försöka 

                                                 
3 Statens kulturråds webbplats. Bibliotekslag (SFS 1996:1596). 
4 Statens kulturråds webbplats. Bibliotekslag (SFS 1996:1596). 
5 Statens kulturråds webbplats. Unescos folkbiblioteksmanifest.  
6 Statens kulturråds webbplats. Unescos folkbiblioteksmanifest. 
7 Jonasson, Patrik 1996. Video på bibliotek: En granskning av spelfilmsverksamheten på svenska 
folkbibliotek . 
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ge en helhetsbild av urvalsprocessen från början till slut. Det vill säga, från det arbete 
som Bibliotekstjänst utför till det att filmerna finns på bibliotekshyllorna och därmed 
tillgängliga för bibliotekens användare. Förhoppningarna är också att det i 
enkätundersökningen ska framkomma en mer heltäckande bild om hur bibliotekarierna 
på svenska bibliotek, idag år 2006, arbetar med urvalsprocessen gällande film. 
Uppsatsen kommer även, som vi ser det, att vara av värde för Bibliotekstjänst som får 
en möjlighet att nå ut och förklara hur de idag arbetar samt hur deras urvalsprocess 
kring film går till. Att denna process tydliggörs kommer även att vara gynnsamt för 
bibliotekarier på folkbibliotek runt om i Sverige, då de kommer att kunna få en ökad 
förståelse för vad som ligger bakom urvalsprocessen på Bibliotekstjänst. Vi tror även att 
intervjuer och enkäten kan leda till en ökad reflektion kring det arbete som utförs samt 
det sätt man utför det på. Denna reflektion skulle i sin tur kunna leda till insikt i att 
resultatet av det utförda arbetet kanske skulle bli bättre om man gjorde på ett annorlunda 
sätt eller att det man gör idag fungerar mycket bra. 
 
 

1.1 Bakgrund – presentation av Bibliotekstjänst 
 
I det här avsnittet ges en kortare beskrivning av företaget Bibliotekstjänsts organisation 
samt en presentation av några av företagets tjänster. Detta för att läsaren ska få en 
bakgrundsbild av företaget samt bli insatt i hur företagets roll har förändrats över tid. 
 
 

1.1.1 Beskrivning av Bibliotekstjänsts organisation 
 
Företagets juridiska namn är BTJ Sverige AB och som en del i detta företag ingår 
Bibliotekstjänst. Inom BTJ Sverige AB finns förutom Bibliotekstjänst även BTJ 
Prenumerationsservice, BTJ Förlag och Seesam. I princip representerar BTJ all 
medieutgivning och gör den tillgänglig för sökning och beställning. Enligt 
Bibliotekstjänsts webbplats är de inom medie- och informationsområdet den 
marknadsledande leverantören till folk- och skolbibliotek.8 
 
BTJ har en lång bakgrund och grunden lades redan år 1936. Då bildades Bibliotekens 
Försäljningscentral av Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) och det var främst 
trycksaker för bibliotek som producerades. Först år 1960 ombildades BTJ till ett 
aktiebolag och år 1982 bildades BTJ Produkter AB. Under åren som följde 
introducerades bland annat ArtikelSök on- line och CD-ROM-teknik. Och under samma 
period bildades också olika fraktioner, som exempelvis BTJ System AB, BTJ Scania. 
Inc. USA, BTJ Danmark och BTJ Norge AS. År 1999 tillsattes en ny koncernstyrelse 
och den nya strategin för BTJ-koncernen innebar att fokus ska ligga på dess 
kärnverksamhet inom informationstjänster och medieprodukter. Under år 2002 bytte 
koncernen namn från Bibliotekstjänst till BTJ. Under åren 2003 till 2004 gick man från 
att Litorina Kapital var majoritetsägare till att Ratos blir ny majoritetsägare, Svensk 
Biblioteksförening minskade sitt ägande och KF Media lämnade ägandet helt. År 2005 
                                                 
8 Bibliotekstjänsts webbplats. Om Bibliotekstjänst. 
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blev BTJ ett självständigt bolag som ägs av Ratos (med en ägarandel på 59 %)9, 
Litorina Kapital samt Svensk Biblioteksförening. Idag, år 2006, är Sophie Persson VD 
för BTJ Group AB och BTJ Sverige AB. BTJ Group AB består även av bolaget BTJ 
Kirjastopalvely Oy. 10 
 
BTJ som företag har med andra ord en lång historik. Och från att ha grundats av SAB 
har företagets roll förändrats markant till att idag vara ett renodlat vinstdrivande företag. 
 
 

1.1.2 Några av Bibliotekstjänsts tjänster 
 
Bibliotekstjänst har på sin webbplats listat vad de kan erbjuda till folk- och 
skolbiblioteken. De har sök- och beställningstjänster såsom BURK-sök, Media Direkt 
och Artikelsök. De erbjuder även bibliografisk service, leveranser av outrustade, 
plastade och biblioteksinbundna böcker, samt andra medier såsom CD, talböcker och 
video. Ytterligare något de erbjuder är BTJ-häftet som utgör ett inköpsunderlag med 
omdömen från cirka 1 000 lektörer, via vilken biblioteken kan beställa hyllfärdiga och 
biblioteksutrustade böcker och AV-medier.11 
 
Inom Bibliotekstjänst har man en avdelning för medier, och här finns underavdelningen 
film. Informationen som ges på webbplatsen är att det i BTJ-häftet och i Media Direkt 
presenteras cirka 450 spelfilmer varje år med redaktionella kommentarer. Man säger 
även att hos Bibliotekstjänst hittas ”… i princip all kvalitativ film på video som finns på 
marknaden”, samt att ”… alla spelfilmer med hyrvideorättigheter som distribueras i 
Sverige kan beställas …” hos dem. 12 
 
BTJ-häftet, även kallad för sambindningen, är Bibliotekstjänsts huvudkatalog och 
utkommer 24 gånger per år. I häftet presenteras nyutkomna böcker och AV-medier med 
recensioner eller redaktionella kommentarer och omslagsbilder. På Bibliotekstjänsts 
webbplats står det också att varje titel presenteras med ett lektörsomdöme skrivet av en 
ämnesexpert. BTJ-häftet är uppdelat i olika delar, kortfattat ser det ut som följande. Det 
finns vuxenböcker samt barn- och ungdomsböcker på danska, engelska, fransk, norska, 
svenska, tyska och spanska. De två olika grupperna presenteras var för sig. Därefter 
följer medier på övriga språk, exempelvis albanska, finska och turkiska. Sedan följer 
talböcker för vuxna och talböcker för barn och ungdom. Det finns även en mindre 
avdelning med ljudböcker. Därefter följer avdelningen musik på cd, som följs av video 
och cd-rom.13 
 
Avdelningen med video, som för den här uppsatsen är den mest aktuella, inleds med 
faktafilmer för vuxna, följt av faktafilm för barn och ungdom. Därefter kommer spelfilm 
för vuxna och spelfilm för barn och ungdom. Som avslutning kommer musikvideo för 
vuxna. BTJ-häftena som studerats vid arbetet med denna uppsats har innehållit 
                                                 
9 Ratos webbplats. BTJ Group. 
10 Bibliotekstjänsts webbplats. Om oss, Historik samt Organisation . 
11 Bibliotekstjänsts webbplats. Bibliotekstjänst. 
12 Bibliotekstjänsts webbplats. Film – VHS och DVD. 
13 Bibliotekstjänsts webbplats. BTJ-häftet (sambindningen). samt BTJ-häftet 2006. Nr 1. 
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presentationer av cirka 15-19 spelfilmer för vuxna och cirka 5-9 spelfilmer för barn och 
ungdomar i varje nummer. Varje presentation visar i regel filmens titel, regissör, 
produktionsår, originaltitel om sådan finns, speltid samt vilka språkval som finns till 
dvd-versionen. Varje presentation ger också i regel en kort sammanfattning av filmen, 
och ibland finns det även med utdrag ur recensioner från olika tidningar, exempelvis 
Dagens Nyheter. Vid vissa presentationer hänvisas det ibland till Bonniers stora film-  
och videoguide.14 
 
 

1.2 Problembeskrivning, syfte och frågeställningar 
 
Innan det sker ett urval på biblioteken, sker det någon form av urval hos Bibliotekstjänst 
gällande exempelvis vilka böcker och filmer de ska ha med i sitt utbud. Frågan är dock 
hur urvalsprocessen hos Bibliotekstjänst praktiskt går till? Exempelvis kan valen vara 
baserade på: erfarenhet, magkänsla, framtagna kvalitetskriterier, en vilja att uppfylla 
demokratiska principer eller insamling av information från sina kunder för att på så sätt 
tillfredställa deras, och kanske även marknadens, behov. 
 
När det sker inköp av litteratur och medier i ett bibliotek sker någon form av urval av 
den inköpsansvarige bibliotekarien. Detta urval kan exempelvis bero på att: biblioteket 
vill komplettera något i sitt bestånd inom ett särskilt område, en användare har lämnat in 
ett inköpsförslag, den inköpsansvarige bibliotekarien är expert inom ett visst område 
och vet precis vad denne vill/behöver köpa in eller att den inköpsansvarige 
bibliotekarien utefter sin erfarenhet och magkänsla ”vet” att just den här boken, 
CD-skivan eller filmen är bra. En intressant fråga är vilket av dessa sätt som är 
dominerande i bibliotekens urvalsprocess. 
 
Vid genomgång av tidigare forskning tyder resultatet på att bibliotekarier på ett antal 
svenska folkbibliotek menar att deras urvalsmöjligheter gällande inköp av spelfilm till 
viss del är styrda av inköpskanalerna. Är detta något som är gällande för svenska 
folkbibliotek med spelfilmsverksamhet överlag? 
 
Inom biblioteksvärlden finns ett kvalitetstänkande som sätter sin prägel på 
biblioteksverksamheten. Det pratas, och diskuteras, om kvalitet gällande ren service 
men också kvalitet på den litteratur och de medier som finns på ett bibliotek. Frågan är 
dock om det på de svenska folkbiblioteken finns en fastställd och/eller nedskriven 
kvalitetsdefinition gällande spelfilm. Frågan är också om det finns ett kvalitetstänkande 
hos Bibliotekstjänst, som är en av de största distributörerna gällande film till bibliotek, 
likväl som det finns ett kvalitetstänkande inom ett bibliotek? 
 
För att få en djupare insikt i eventuella samspel och/eller likheter mellan 
Bibliotekstjänst och biblioteken är det tänkt att genomföra två undersökningar. 
Undersökningarna har vissa gemensamma beröringspunkter. Dessa är framförallt 
urvalsprocessen och arbetet med kvalitetsdefinitioner. Undersökningarna kommer också 
att klargöra hur Bibliotekstjänst samt biblioteken arbetar med film mer generellt. 

                                                 
14 Bibliotekstjänsts webbplats. BTJ-häftet (sambindningen). samt BTJ-häftet 2006. Nr 1. 
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Genom att undersöka både Bibliotekstjänst och biblioteken breddas perspektivet för 
uppsatsen. Det ger också möjlighet till att identifiera ytterligare eventuella 
gemensamma beröringspunkter mellan Bibliotekstjänst och biblioteken. 
 
Med utgångspunkt i ovan nämnda problem är uppsatsens huvudsyfte att undersöka, och 
ge en bild av, urvalsprocessen och inköpsprocessen gällande spelfilm hos 
Bibliotekstjänst samt urvalsprocessen hos svenska bibliotek. Detta innebär att det finns 
två huvudfrågeställningar i uppsatsen där den ena behandlar Bibliotekstjänst och den 
andra behandlar svenska bibliotek. Till varje huvudfrågeställning finns det ett antal 
underfrågor. 
 
Följande huvudfrågeställningar med underfrågor har formulerats: 
 
1. Hur går urvals- och inköpsprocessen till när det gäller spelfilm på Bibliotekstjänst? 

• På vilket sätt arbetar Bibliotekstjänst med kvalitetsdefinitioner i 
urvalsprocessen? 

• Vilka yttre faktorer påverkar arbetet med film hos Bibliotekstjänst? 
• Kan Bibliotekstjänst eventuellt styra eller påverka bibliotekens inköp 

av film? 
 
2. Hur går urvalsprocessen till när det gäller spelfilm på svenska bibliotek? 

• Vad tycker de svenska biblioteken om de inköpskanaler som 
används vid inköp av spelfilm? 

• Finns det en fastställd kvalitetsdefinition kring mediet spelfilm på 
svenska bibliotek? Om så inte är fallet, hur bedömer exempelvis en 
bibliotekarie att en spelfilm är av hög kvalitet? 

• På vilket sätt påverkas spelfilmsverksamheten på de svenska 
biblioteken av att ha eller inte ha en nedskriven målformulering för 
sin filmverksamhet? 

 
 

1.3 Definitioner 
 
Orden film och spelfilm syftar på filmer av underhållningskaraktär, såväl barn- som 
vuxenfilm. Båda orden kommer att användas genomgående i uppsatsen. 
 
Ordet folkbibliotek samt bibliotek syftar på svenska kommunbibliotek, det vill säga 
huvudbiblioteket i kommunerna, om inget annat uttryckligen skrivs eller via 
sammanhanget påvisas i texten. 
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1.4 Avgränsningar 
 
Det har tidigare i uppsatsen nämnts att Bibliotekstjänst anses, enligt tidigare forskning, 
vara den främsta källan för inköp av spelfilm till biblioteken. I och med detta har en 
avgränsning gjorts till att enbart undersöka Bibliotekstjänst och inte andra företag som 
idag har spelfilm i sitt sortiment och därmed kan vara potentiella inköpskällor för 
biblioteken. Eftersom Bibliotekstjänst även finns i Finland, BTJ Kirjastopalvelu Oy, har 
det gjorts en geografisk avgränsning. Den geografiska avgränsningen innebär att det i 
uppsatsen enbart kommer att undersökas hur Bibliotekstjänst fungerar i Sverige för 
svenska bibliotek. Trots att en jämförande studie av de två länderna skulle vara mycket 
intressant är avgränsningen gjord för att minska undersökningsområdet. 
 
Den enkätundersökning som är genomförd är riktad enbart till svenska bibliotek. Detta 
innebär att det har skickats en enkät till varje huvudbibliotek i de totalt 290 kommuner 
som idag, år 2006, finns i Sverige. Det har däremot inte skickats någon enkät till de 
biblioteksfilialer som finns, då dessa organisationsmässigt tillhör huvudbiblioteket som 
finns i kommunen. 
 
I denna uppsats undersöker intervjuundersökningens frågor hur urva ls- och 
inköpsprocessen går till hos Bibliotekstjänst gällande mediet spelfilm. 
Enkätundersökningens frågor undersöker hur urvalsprocessen går till gällande mediet 
spelfilm på svenska bibliotek. Varken frågorna i intervjuundersökningen eller i enkäten 
undersöker dock hur urvals- och inköpsprocessen går till när det gäller andra typer av 
medier, exempelvis skönlitteratur och musik. 
 
 

1.5 Informationssökning 
 
Den genomförda informationssökningen har resulterat i material vilket använts för att få 
fram en bakgrund till uppsatsens valda ämne men också för att redovisa teoribaserade 
modeller och teorier som kommer att ingå i den analys som senare görs av de kvalitativa 
intervjuerna samt enkäten. 
 
Den informationssökning som genomfördes inleddes med att uppsatsförfattarna gjorde 
en gemensam genomgång av vilka databaser och sökmotorer som eventuellt kunde vara 
användbara under informationssökningen. Gemensamt bestämdes även vilka lämpliga 
söktermer som kunde användas. Mellan uppsatsförfattarna gjordes även en 
överenskommelse om att båda skulle söka igenom alla de databaser och sökmotorer 
som funnits vara av intresse. Trots att detta tillvägagångssätt troligen inte var det mest 
effektiva arbetssättet, sett till den spenderade tiden, var det dock viktigt med en 
noggrann genomgång av de olika databaserna. Genomgången utfördes av båda för att 
minska risken att något missades vid en sökning och öka chansen att hitta relevant 
information och material. Detta arbetssätt valdes eftersom olika människor upplever och 
uppfattar vad som kan vara relevant information och material på olika sätt. Arbetssättet 
var också bra då nya idéer kring exempelvis sökvägar och söktermer kunde förmedlas 
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mellan uppsatsförfattarna under sökprocessens gång. Med andra ord, 
informationssökningen blev en lärande process. 
 
De urvalskriterier som använts vid informationssökningen i arbetet med denna uppsats 
är att litteraturen ska vara vetenskaplig som exempelvis magisteruppsatser och 
doktorsavhandlingar. Annan litteratur som valts ut är bland annat facklitteratur som är 
relevant för ämnet eller biblioteksanknutna tidskrifter såsom Biblioteksbladet och 
Ciceron. 
 
Vid sökning av litteratur och annan information till denna uppsats har framförallt olika 
databaser använts, och då har universitetsbiblioteket vid Växjö universitet fungerat som 
en bra resurs. Bland annat finns det på bibliotekets webbplats en lista över databaser 
som är kopplade till olika ämnen, i vårt fall ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. För att bredda sökområdet har dock information även sökts i 
andra databaser förutom de listade under ämnet. Några exempel på databaser som 
använts är Artikelsök, EBSCO, ELIN, Emerald, ERIC, LIBRIS, LISA, 
Nationalencyklopedin och Nordiskt BDI- index. Sökningar har också gjorts i olika 
bibliotekskataloger. Vid sökning på Internet har sökmotorerna Google och Google 
scholar använts. Eftersom uppsatsen inbegriper fler ämnen än biblioteks- och 
informationsvetenskap har information och material också sökts inom andra 
vetenskaper som exempelvis sociologi och filmvetenskap. 
 
Olika söktermer har använts vid sökningen i databaserna och på Internet. Dessa 
söktermer har använts både enskilt och i olika kombinationer med varandra. De 
utvecklades och blev fler med tiden då resultatet i databaserna genererade nya 
söktermer. Några exempel på svenska söktermer är video, videogram, film, bibliotek, 
folkbibliotek, beståndsutveckling och kvalitet. Exempel på engelska söktermer är video, 
library, film, movie, motion picture, public library, quality och collection development. 
 
Valet av söktermer och sökvägar har begränsats av den språkliga barriär som de 
tillgängliga språkkunskaperna utgör. Sökningar har endast kunnat utföras på engelska 
och svenska i engelsk- och svenskspråkiga databaser. Det genomgångna materialet är 
därför avgränsat till att innehålla information från källor som är engelsk- eller 
svenskspråkiga och i vissa fall dansk- eller norskspråkiga. Detta kan medföra att det 
finns en risk för en geografisk slagsida men med tanke på uppsatsens ämne och 
frågeställningar är detta problem med största sannolikhet inte av avgörande karaktär. 
 
 

1.6 Disposition 
 
Dispositionen för denna magisteruppsats ser ut enligt följande. Uppsatsen börjar med ett 
inlednings- och bakgrundskapitel där bland annat företaget Bibliotekstjänst presenteras 
närmare. I detta kapitel finns också underrubrikerna problembeskrivning, syfte och 
frågeställningar, definitioner, avgränsningar, informationssökning samt denna 
disposition. Under rubriken inledning och bakgrund ges en introduktion till ämnet och 
dess bakgrund. Här beskrivs också hur ämnesvalet gått till, vilken funktion uppsatsen 
fyller bland annat i förhållande till tidigare forskning kring spelfilm på folkbibliotek. 
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Här ges även en kortare presentation av oss, uppsatsförfattarna. Efter detta avsnitt 
presenteras företaget Bibliotekstjänst, dess organisation samt några av dess tjänster. Den 
påföljande underrubriken är problembeskrivning, syfte och frågeställningar. Där 
specificeras mera exakt vad uppsatsen kommer att handla om. Under definitioner 
förklaras en del begrepp som används genomgående i hela uppsatsen och som utan 
definition kan vara öppna för olika tolkningar. Därefter följer en beskrivning av 
uppsatsens avgränsningar som i sin tur följs av ett avsnitt om den informationsökning 
som gjorts i samband med denna uppsats. 
 
Kapitel två består av en presentation av tidigare forskning rörande spelfilm på bibliotek; 
urval, inköp och kvalitet samt Bibliotekstjänst. Detta för att sätta in uppsatsen i en 
kontext samt ge läsaren en mer gedigen förståelse för det ämne som uppsatsen handlar 
om. 
 
I kapitel tre presenteras och sammanfattas de teoribaserade modellerna och de teoretiska 
utgångspunkterna som används i uppsatsen. De teoribaserade modellerna beskriver hur 
urval av film till bibliotek bör gå till för att biblioteket ska få en filmsamling som 
baseras på bland annat mål, behov och kvalitet. I det avsnitt som tar upp de teoretiska 
utgångspunkterna presenteras Carl Gustav Johannsens kvalitetsdefinitioner. 
 
I det påföljande kapitlet, metodavsnittet, beskrivs uppsatsens metoder. Dessa är 
kvalitativa intervjuer via e-post samt en elektronisk enkätundersökning. Även det 
praktiska arbetssättet med metoderna redovisas, och här presenteras exempelvis 
urvalsprocessen vid val av intervjupersoner. Här förs också en diskussion kring för- och 
nackdelar samt reliabilitet och validitet med de valda metoderna. 
 
Kapitel fem innehåller en redovisning av uppsatsens intervju- och enkätsvar. 
Intervjusvaren är uppdelade på fyra olika teman som representerar huvudfrågeställning 
ett samt dess underfrågor. Enkätsvaren är i sin tur uppdelade på sex olika teman. Det 
första ger en bild av bibliotekens filmverksamhet, medan de fyra påföljande 
representerar huvudfrågeställning två samt dess underfrågor. Under det sjätte temat 
presenteras de övriga kommentarer som enkätens respondenter lämnat vid ifyllandet av 
enkäten. 
 
I det sjätte kapitlet redovisas uppsatsens analys, diskussion och slutsatser kring intervju- 
och enkätsvaren. Här görs också en återkoppling till uppsatsens syfte och 
frågeställningar, tidigare forskning samt de presenterade teoribaserade modellerna och 
de teoretiska utgångspunkterna. 
 
Kapitel sju innehåller en sammanfattning av de slutsatser som arbetet med uppsatsens 
ämne lett till. Sammanfattningen görs genom att direkt återkoppla och besvara 
uppsatsens frågeställningar. Detta kapitel innehåller även uppsatsens slutord samt en 
presentation av förslag till fortsatt forskning. 
 
Som avslutning på hela uppsatsen finns det i kapitel åtta en sammanfattning som 
inbegriper och summerar uppsatsens alla delar. Sist i uppsatsen finns det även en käll-  
och litteraturförteckning, uppdelad på otryckta samt tryckta källor och litteratur. Allra 
sist redovisas bilagor. 
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2. Tidigare forskning 
 
För att få en bild av det forskningsläge som råder och den kontext som denna uppsats 
passar in i kommer det i det här kapitlet att presenteras en översikt av tidigare 
genomförd forskning. Relevant tidigare forskning är den forskning som har genomförts 
kring ämnena spelfilm på svenska bibliotek, urval, inköp och kvalitet samt forskning 
kring Bibliotekstjänsts verksamhet. Denna forskning består av magisteruppsatser från 
Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och från högskolan i Borås. I 
detta kapitel presenteras även kommentarer kring urvalet av tidigare forskning samt hur 
den tidigare forskningen kommer att användas i uppsatsen. 
 
 

2.1 Forskning kring ämnet spelfilm 
 
Två av de första uppsatserna som kom efter spelfilmens införande på bibliotek, vilket 
skedde omkring år 1990, var Per Perstrands uppsats från Umeå universitet samt Patrik 
Jonassons uppsats från Bibliotekshögskolan i Borås, båda publicerade år 1996. Per 
Perstrands uppsats Spelfilm på bibliotek?: Om diskussionen kring video på bibliotek, 
och om folkbiblioteken som kanal för kvalitetsfilm tar upp frågor kring spelfilmens plats 
på bibliotek. Han studerar bland annat biblioteket som en kanal för att tillgängliggöra 
kvalitetsfilm samt den interna debatt som pågått i bibliotekstidskrifter. Några av de 
slutsatser han drar är att det inte har förts en diskussion kring målsättningen med 
spelfilmsverksamheten samt att videovåldsdebatten under 1980-talet påverkade 
bibliotekarierna att ta avstånd från mediet video. En annan slutsats som dras är att när 
biblioteken varit positivt inställda till video har den främsta orsaken handlat om att de 
vill locka till sig nya besökare och få dem att läsa böcker. Perstrand skriver även om 
bristen på en mediepolitik med nationella mål samt att man inom kulturpolitiken inte 
valt biblioteken som kanal för spridning av film utan istället valt att lägga tyngdpunkten 
på biograferna.15 
 
Patrik Jonassons uppsats Video på bibliotek: En granskning av spelfilmsverksamheten 
på svenska folkbibliotek arbetar utefter problemformuleringen ”Att genom en 
enkätundersökning kartlägga spelfilmsverksamheten på huvudbiblioteken i Sveriges 
kommuner”16. Efter att ha gått igenom bakgrunden till videoverksamheten på 
biblioteken samt gjort en utblick till de danska och norska förhållandena går författaren 
igenom de resultat enkäten producerat. Han får fram svar rörande när och varför 
biblioteken skaffade spelfilm samt hur stort beståndet är och om spelfilmsverksamheten 
finansieras genom avgifter. Uppsatsens resultat visar även på de kriterier som en film 
ska uppfylla för att inköp ska ske. Kriterierna är klassiker, god innehållslig kvalitet och 
film som man tror kommer att intressera låntagarna. Författaren får också fram svar som 
visar att Bibliotekstjänst är den största leverantören av spelfilm till bibliotek.17 
 
                                                 
15 Perstrand, 1996. 
16 Jonasson, 1996. s. 2. 
17 Jonasson, 1996. 
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År 2003 publiceras vid Bibliotekshögskolan i Borås en uppsats med titeln 
Katalogisering och presentation av film skriven av Lars Åkesson. Syftet med uppsatsen 
är att undersöka om det går att katalogisera filmer på bibliotek genom att använda 
upphov som huvuduppslag istället för titel. Författaren vill även undersöka om 
biblioteks- och informationsvetenskapens syn på upphov, gällande filmkatalogisering, 
skiljer sig från filmvetenskapens. I uppsatsen görs även en praktisk studie av hur 
stadsbiblioteken i Malmö och Lund har valt att katalogisera och presentera sin 
filmsamling. De slutsatser som författaren drar är att man bör följa de rådande reglerna 
som finns för katalogisering av tryckta dokument och därmed använda filmens titel som 
huvuduppslag. När det gäller biblioteks- och informationsvetenskapens samt 
filmvetenskapens syn på upphov visar undersökningen att ämnena kommer fram till 
liknande svar men att utgångspunkterna skiljer sig något åt.18 
 
Uppsatsens huvudsakliga syfte och frågeställningar har kanske inte mycket gemensamt 
med det ämne som denna uppsats kommer att ta upp, men det framkommer ändå en del 
för uppsatsen relevant information som bör nämnas för att presentera en tydligare 
bakgrundsbild. Denna information kommer från de intervjuer som har gjorts med 
bibliotekarier på Lunds och Malmös stadsbibliotek som nämner att de satsar på 
kvalitetsfilm och att man vill vara ett komplement till marknaden. Lite mer diffust är 
dock vad bibliotekarierna menar när de använder ordet kvalitetsfilm.19 
 
 

2.2 Forskning kring urval, inköp och kvalitet 
 
Uppsatsen Att ha och inte ha: En studie kring bibliotekariers värderingar och 
urvalskriterier för spelfilm på bibliotek publicerad år 2003 vid Bibliotekshögskolan i 
Borås är författad av Maria Andersson och Emma Nilsson. Uppsatsens syfte är att 
genom intervjuer undersöka hur bibliotekarier värderar och väljer ut spelfilm på sju 
olika bibliotek samt att se hur utbudet och urvalet påverkas av bibliotekariers 
värderingar. Ytterligare syfte är att författarna vill titta på hur användarna påverkas av 
och påverkar bibliotekariernas värderingar om film, kvalitet och inköpsprocesser. De 
intervjuer som genomförs berör bland annat frågor om beståndet, inköp, eventuella 
riktlinjer på biblioteket, användarna, urval och kvalitet. På de sju biblioteken som ingick 
i undersökningen går inköpsprocessen lite olika till. På de flesta av biblioteken är det en 
person som till största delen bevakar filmutbudet men det är fler personer inblandade i 
beslutsprocessen. Beslut om vilka filmer som slutligen ska köpas in tas under möten 
tillsammans med andra bibliotekarier på biblioteket. Informanternas svar på frågor 
gällande film och kvalitet visar att det framförallt är två olika synsätt på kvalitet som 
används när de väljer ut film till biblioteken. Det ena bygger på intuition samt 
erfarenhet och den andra utgår från användarna och deras behov samt efterfrågan. 
Författarna menar att dessa två synsätt tillsammans gör att biblioteken får ett bredare 
utbud. Informanterna har dock svårt att definiera vad kvalitet är men de har ändå en 
uppfattning om vilka spelfilmer som anses ha kvalitet. I intervjuerna kommer det fram 
att det finns vissa gemensamma berörningspunkter hos bibliotekarierna. De har 

                                                 
18 Åkesson, Lars 2003. Katalogisering och presentation av film. 
19 Åkesson, 2003. 
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bestämda åsikter om vad som räknas som kvalitetsfilm och de är måna om att påpeka 
användarnas betydelse för verksamheten. 20 
 
Erica Lhådö har i sin uppsats från år 2003, publicerad vid Lunds universitet ”Därom 
tvista de lärde” – en analys av kvalitetsbegreppet och dess betydelse för utformandet av 
bibliotekets inköpspolicy, som syfte att ”[…] diskutera hur en teoretisk förankring i en 
diskussion kring det skönlitterära kvalitetsbegreppet kan ha betydelse för bibliotekens 
sätt förhålla sig till det enskilda verket i första hand, men även till det totala 
skönlitterära beståndet”21. Författaren skriver i inledningen av uppsatsen att det inte 
finns preciserat vad god kvalitet är. Samtidigt arbetar många bibliotek ändå utifrån ett 
allmänt kvalitetsbegrepp. Här menar författaren att det finns en dubbeltydlighet som å 
ena sidan säger att det är upp till läsaren att bedöma vad kvalitet är, å andra sidan att 
bibliotekarierna gör en bedömning av vad som förtjänar en plats i bibliotekens hyllor på 
grund av sin ”höga kvalitet”. Författaren menar dock att det finns en tyst vedertagen 
definition av begreppet kvalitet som ”är en känsla av att man grundar sina beslut på vad 
som är bäst för folket”. Uppsatsen bygger på studier av texter som behandlar litterära 
kvalitetsdefinitioner samt en mindre empirisk studie där ett antal frågor via e-post 
skickades ut till 130 bibliotek i Sverige. Resultatet av den empiriska studien visar att 
enligt biblioteken är en anledning till att begreppet kvalitet inte behöver definieras att 
det är en bedömning som man lär sig göra genom åren. Med andra ord krävs det 
erfarenhet att kunna bedöma vad som är kvalitet eller inte. Vissa bibliotek menar dock 
att det inte går att definiera kvalitet eftersom det är upp till den enskilde individen. 
Kvalitet enligt detta synsätt är då helt subjektivt. Kvalitet i skönlitterära sammanhang 
vet man på biblioteken vad det är men man har svårt att direkt peka på vad kvalitet 
består i. Det är lättare att visa på vad som inte är kvalitet.22 
 
Uppsatsen Kvalitet: självklar måttstock eller förlegat tankesätt? Sju inköpsansvariga 
bibliotekariers syn på kvalitet i musiksammanhang är författad av Linn Kvist och Liv 
Olofsson Lundström vid Bibliotekshögskolan i Borås år 2005. Textförfattarna menar att 
det sällan finns en definition av begreppet kvalitet och att det inte råder någon enighet 
om dess innebörd trots att det är ett vanligt förekommande begrepp. Författarna tror 
dock inte att det är möjligt att hitta någon allmängiltig definition och det är inte heller 
deras ambition. Deras syfte med uppsatsen är att undersöka hur 
fonograminköpsansvariga folkbibliotekarier resonerar om kvalitet och hur de arbetar i 
urvalsprocessen. Genom att använda sig av intervjuer försöker författarna få svar på 
frågor som rör ren fakta om fonogramverksamheten, inköp, urval, användarna och 
kvalitet. Det är totalt sju intervjuer som ha r genomförts på sex olika bibliotek. Som svar 
på frågorna rörande inköp och urval har informanterna det gemensamt att de alla menar 
att samlingen är till för användarna och att det också ska finnas något för alla i 
samlingen. De tar hjälp av olika recensioner, topplistor, tips från kollegor och familj 
samt användarnas önskemål i sina inköpsurval. På frågorna gällande kvalitet var det 
endast en informant som ansåg sig kunna definiera begreppet kvalitet. En informant 
menade att det är ett ”trubbigt” begrepp. Resterande hade svårt att definiera begreppet 

                                                 
20 Andersson, Maria & Nilsson, Emma 2003. Att ha och inte ha: En studie kring bibliotekariers 
värderingar och urvalskriterier för spelfilm på bibliotek . 
21 Lhådö, Erica 2003. ”Därom tvista de lärde” – en analys av kvalitetsbegreppet och dess betydelse för 
utformandet av bibliotekets inköpspolicy, s. 6. 
22 Lhådö, 2003. 
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men de har ändå funderat kring det. De flesta av informanterna menar dock att det inte 
går att ha några generella kvalitetskriterier för fonogramurvalet då kvalitet anses vara 
något mycket personligt, som bara kan definieras i mötet med användaren. Men det 
kommer ändå fram åsikter som säger att det måste finnas en viss professionalitet hos 
musikutövaren och en del materiella kvalitetskriterier. Författarna menar att den 
kvalitetssyn som informanterna har i allra högsta grad påverkar deras urval. De som 
menar att kvalitet är något som definieras av användaren köper i större utsträckning in 
efter användarnas inköpsförslag och önskemål.23 
 
 

2.3 Forskning kring Bibliotekstjänst 
 
Det har under åren genomförts viss forskning rörande Bibliotekstjänst och de tjänster 
som företaget erbjuder. Exempelvis finns uppsatserna Folkbibliotekens attityder till 
BTJs produkter Link och Bibliografisk service samt möjligheten till registrering i 
LIBRIS24 och Outsourcing av urval och inköp: En studie av hur bibliotekariens 
kompetens och yrkesroll påverkas av Biblioteksjänsts profiltjänster25. Dessa två 
uppsatser presenteras inte närmare då de handlar om specifika tjänster som 
Bibliotekstjänst erbjuder vilka inte har någon hög grad av relevans för denna studies 
ämnesområde. 
 
I arbetet med denna uppsats informationssökning har oftast information rörande 
Bibliotekstjänst kommit fram i samband med studier av tidigare forskning som inte haft 
som huvudsyfte att undersöka Bibliotekstjänst. I de flesta fallen har forskningens syfte 
istället varit att undersöka förvärvsprocesser och urvalskriterier på bibliotek gällande 
böcker. Vid närmre studier av denna forskning har det dock kunnat hittas allmän 
information om Bibliotekstjänst men även olika bibliotekariers syn på företaget samt 
hur de upplever sig bli påverkade av Bibliotekstjänst vid sina inköp. Det är denna 
information som är av intresse för denna uppsats. 
 
Gerd Eriksson uppsats från år 2005 Att välja och att välja bort. En kvalitativ studie av 
hur barnbibliotekarier motiverar sina inköp av barn- och ungdomslitteratur skriven vid 
Bibliotekshögskolan i Borås är ett exempel på en sådan undersökning. Uppsatsens syfte 
är att ta reda på hur barnbibliotekarier motiverar sitt urval och sina inköp av 
skönlitteratur för barn och ungdom. Författaren vill bland annat få fram åsikter om 
inköp av exempelvis sagor, klassiker, massmarknadslitteratur och kvalitetslitteratur. 
Uppsatsen visar också på åsikter om bland annat BTJ-häftets lektörsomdömen, övrig 
barnbokskritik, utlåningsstatistikens betydelse vid urvalet samt litteraturbeståndets 

                                                 
23 Kvist, Linn & Olofsson Lundström, Liv 2005. Kvalitet: självklar måttstock eller förlegat tankesätt? Sju 
inköpsansvariga bibliotekariers syn på kvalitet i musiksammanhang. 
24 Strandh, Karin & Öqvist, Lena 1998. Folkbibliotekens attityder till BTJs produkter Link och 
Bibliografisk service samt möjligheten till registrering i LIBRIS . 
25 Andersson, Lina & Bergenäs, Elisabeth 2005. Outsourcing av urval och inköp: En studie av hur 
bibliotekariens kompetens och yrkesroll påverkas av Bibliotekstjänsts profiltjänster. 
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bredd. Via informanternas svar vill författaren försöka få fram vad det är som fungerar 
bra och vad det är som fungerar mindre bra vid urvalet.26 
 
Det som är av intresse från uppsatsen är de åsikter som framkommer om BTJ-häftet. De 
positiva kommentarerna går i stort ut på att det är värdefullt att lektörsomdömena finns 
samt att det är bra att det är två och ibland även tre lektörer som ger sina omdömen om, 
i det här fallet, den aktuella barnboken. BTJ-häftet får dock även viss kritik, då 
bibliotekarierna exempelvis anser att inköpen blir styrda.27 
 
Även andra uppsatser visar på att Bibliotekstjänst anses ha en stor påverkan på vad som 
köps in. Ett exempel är Susanne Pershagen Florbäcks uppsats Bilderböcker, genus och 
jämställdhet. En genomgång av Btj:s sambindningsrecensioner från år 2004 skriven vid 
Uppsala universitet. Uppsatsen syfte är att ”… undersöka vilka förutsättningar 
barnbibliotekarier har att välja bilderböcker som innehåller mångfacetterade skildringar 
av flickor och pojkar utifrån Bibliotekstjänsts sambindningslistors recensioner”28. 
Författaren anger att orsaken till valet att studera sambindningslistorna är att de allra 
flesta folkbiblioteken använder sig av dessa när de ska köpa in bilderböcker. 
Bibliotekstjänst kommer i och med detta att påverka vad som köps in till biblioteket.29 
 
I uppsatsen Sambindningen och kritiken skriven av Marie Johanzon år 2001 vid 
Bibliotekshögskolan i Borås tas den kritik upp som Bibliotekstjänst har fått från 
bibliotekshåll. Författaren tar upp orsakerna till kritiken och undersöker hur debatten 
förts från år 1980 och framåt.  Det är främst BTJ-häftet med dess lektörsomdömen som 
fått ta emot kritik. Exempelvis har det påpekats att lektörerna inte har den kompetens 
som behövs för att bedöma litteraturens kvalitet samt att deras inflytande över 
medieurvalet har varit oproportionerligt stort. Annan kritik som framkommit är att 
Bibliotekstjänsts priser är för höga och leveranstiderna för långa.30 
 
I Andersson & Nilssons uppsats, som även nämnts i ett tidigare avsnitt, visar resultatet 
på att Bibliotekstjänst är den främsta inköpskällan när det gäller film. Informanterna i 
deras undersökning uttrycker också att de till stor del är nöjda med Bibliotekstjänst, 
men de upplever dock att utbudet i hög grad också styrs av Bibliotekstjänst. ”Btj har en 
i princip dominerande ställning när det kommer till filmförsäljning till biblioteken vilket 
får till följd att filmernas kvalitetsnivå bestäms redan hos dem, det blir därför svårt för 
enskilda personer att påverka urvalet av den film som finns tillgänglig.”31 
 
Även den tidigare presenterade uppsatsen av Kvist & Olofsson Lundström säger att den 
huvudsakliga inköpskällan när det gäller film är Bibliotekstjänst vilket gör att 
bibliotekariernas urval är mer eller mindre begränsat.32 
 
                                                 
26 Eriksson, Gerd 2005. Att välja och att välja bort: En kvalitativ studie av hur barnbibliotekarier 
motiverar sina inköp av barn- och ungdomslitteratur. 
27 Eriksson 2005. 
28 Pershagen Florbäck, Susanne 2004. Bilderböcker, genus och jämställdhet: En genomgång av Btj:s 
sambindningsrecensioner, s. 4. 
29 Pershagen Florbäck, 2004. 
30 Johanzon, Marie  2001. Sambindningen och kritiken. 
31 Andersson & Nilsson 2003, s. 80. 
32 Kvist & Olofsson Lundström 2005. 
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2.4 Kritisk granskning av tidigare forskning 
 
Det rådande forskningsläge som framträtt under litteratursökningsprocessen tyder på att 
det inte genomförs särskilt mycket forskning kring ämnet spelfilm på bibliotek. Den 
forskning som dock finns, och som ovan presenterats, används i denna uppsats för att ge 
en bakgrundsbild till relevanta ämnesområden. Den tidigare forskningen kommer även 
att användas vid analysen av uppsatsens resultat på så sätt att den exempelvis kan 
jämföras med hur urval av film går till idag. 
 
Den kritik som skulle kunna framföras kring den presenterade tidigare forskningen, är 
att vissa av uppsatserna är mer än 10 år gamla. I och med detta finns det en risk att den 
bild som framställs i uppsatserna inte överensstämmer med dagsläget. Ytterligare kritik 
är att de resultat av de intervjuer som har genomförts på olika bibliotek inte kan 
generaliseras över hela Sveriges bibliotekariekår eftersom det totala antalet informanter 
är för få. Trots denna kritik framkommer det ändå genom den tidigare forskningen en 
bild av bibliotekariers åsikter kring film, urval, inköp, kvalitet och Bibliotekstjänst. Ett 
annat påpekande som kan göras är att vissa uppsatser inte har ett fokus på film utan 
istället på exempelvis skönlitteratur. Motiveringen till att ta med dessa uppsatser är att 
de, trots ett annat fokus, ändå redovisar resultat som ger ett uttryck för olika 
bibliotekariers åsikter kring exempelvis inköpspåverkan, kvalitet och urval. 
 
När det gäller internationell forskning kring ämnet spelfilm på bibliotek kommer den att 
presenteras i kapitel 3. Teori. Valet att presentera den internationella forskningen i 
kapitel 3 har gjorts på grund av att den är av mer normativ karaktär som presenterar hur 
bibliotek bör arbeta med urval och uppbyggnad av filmsamlingar. Detta till skillnad från 
den forskning som tagits upp ovan vilken har en mer deskriptiv karaktär och som 
därmed ger en bild av hur bibliotekarier tidigare arbetar med och tänker kring urval, 
inköp och kvalitet. 
 
 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Den tidigare forskningen som har tagits upp i denna uppsats har berört forskning kring 
spelfilm på bibliotek, urval, inköp och kvalitet samt Bibliotekstjänsts verksamhet. 
 
En av uppsatserna tar upp frågor kring spelfilmens plats på bibliotek. Författaren 
Perstrand studerar också biblioteket som en kanal för tillgängliggörande av kvalitetsfilm 
samt den interna debatt som pågått i bibliotekstidskrifter. De slutsatser som dras i 
uppsatsen är bland annat att det har inte förts någon diskussion kring målsättningen med 
spelfilmsverksamheten samt att den främsta orsaken till att bibliotek startat en 
videoverksamhet har handlat om att locka till sig nya användare. En enkätundersökning 
där en kartläggning av spelfilmsverksamheten på huvudbiblioteken i Sveriges 
kommuner har gjorts av Jonasson. Författaren ville med enkätundersökningen bland 
annat få reda på när och varför spelfilm införskaffades på biblioteken. I resultatet finns 
det även med kriterier som en film ska uppfylla för att biblioteken ska köpa in den. 
Dessa kriterier är klassiker, god innehållslig kvalitet och film som man tror kommer att 
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intressera låntagarna. Ytterligare resultat visar att Bibliotekstjänst är den största 
leverantören av spelfilm till bibliotek. Trots att Åkessons uppsats rör katalogisering av 
spelfilm är vissa delar av intresse. I de genomförda intervjuerna kommer det fram att de 
undersökta biblioteken satsar på kvalitetsfilm och att de vill vara ett komplement till 
marknaden. 
 
I Andersson och Nilssons uppsats tar författarna upp bibliotekariers värderingar och 
urvalskriterier för spelfilm. Genom intervjuer får författarna fram att det finns 
framförallt två olika synsätt på kvalitet som används när bibliotekarier väljer ut film till 
biblioteken. Det ena synsättet bygger på intuition samt erfarenhet och det andra 
synsättet utgår från användarna och deras behov samt efterfrågan. De intervjuade 
bibliotekarierna har dock svårt att definiera vad kvalitet är, men de har ändå en 
uppfattning om vilka spelfilmer som anses ha kvalitet. Även att Lhådö i sin uppsats har 
tagit upp det skönlitterära kvalitetsbegreppet, och egentligen inte är inriktad mot just 
film, är det den empiriska studiens resultat som är av intresse. Detta visar bland annat 
att biblioteken menar att begreppet kvalitet inte behöver definieras utan det är en 
bedömning som man lär sig göra genom åren. Bibliotekariers syn på kvalitet i ett visst 
sammanhang har tagits upp av Kvist och Olofsson Lundström. De flesta av 
informanterna ansåg att kvalitet var något mycket personligt och därför går det inte att 
ha några generella kvalitetskriterier för fonogramurvalet. Dessa informanter menar att 
kvalitet bara kan definieras i mötet med användaren. 
 
Johanzon skriver bland annat om den kritik som har framförts mot BTJ-häftet med dess 
lektörsomdömen. Den kritik som har framkommit menar att lektörerna inte har den 
kompetens som behövs för att kunna bedöma litteraturens kvalitet samt att 
Bibliotekstjänsts inflytande över medieurvalet har varit oproportionerligt stort. 
Andersson och Nilsson visar på att Bibliotekstjänst är den främsta inköpskällan för 
biblioteken när det gäller film. De intervjuer som har genomförts i uppsatsen redovisar 
bland annat att informanterna upplever att utbudet i hög grad styrs av Bibliotekstjänst, 
men att informanterna ändå till stor del är nöjda med företaget. Även Pershagen 
Florbäck menar att det är Bibliotekstjänst som i viss mån påverkar vad som köps in till 
biblioteket. Detta på grund av att de flesta folkbiblioteken använder sig av 
Bibliotekstjänsts sambindningslistor när de ska köpa in bilderböcker till biblioteken. 
Kvist och Olofsson Lundström har precis som Andersson och Nilsson också kommit 
fram till att Bibliotekstjänst är den huvudsakliga inköpskällan när det gäller film för 
biblioteken, och därmed är bibliotekariernas urval mer eller mindre begränsat. I 
Erikssons uppsats redovisas bland annat åsikter från barnbibliotekarier angående 
BTJ-häftet. Åsikterna är både positiva och negativa. Det positiva är att det är värdefullt 
med de lektörsomdömen som finns i BTJ-häftet. Det negativa är den kritik som riktas 
mot BTJ-häftet då bibliotekarierna menar att inköpen blir styrda. 
 
Den tidigare forskningen som presenterats ämnar ge en bakgrundsbild kring 
ämnesområden som är relevanta för uppsatsen. Exempelvis presenteras bibliotekariers 
arbete med och tankar kring film, urval och Bibliotekstjänst. Den tidigare forskningen 
kommer även att användas vid analysen av uppsatsens resultat som sker i kapitel 6. 
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3. Teori 
 
Kapitlet består av en ingående presentation av de teoribaserade modeller och den teori 
som sedan kommer att användas vid analysen och diskussionen av uppsatsens resultat. 
De modeller som valts ut tar upp hur urvalsprocessen gällande film bör gå till på 
bibliotek. Teorin i sin tur består av de kvalitetsdefinitioner som Carl Gustav Johannsen 
anpassat för det biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnet.  I detta kapitel ingår 
också ett avsnitt där kommentarer kring valet av teori tas upp, samt om och hur det är 
möjligt att applicera de valda modellerna på svenska förhållanden. 
 
 

3.1 Teoribaserade modeller för urvalsprocesser gällande film 
 
Den informationssökning som genomförts i anknytning med denna uppsats har 
resulterat i information som tyder på att det ända sedan 1960-talet33 funnits kriterier som 
man bör använda sig av vid granskning och utvärdering av film. Under -60, -70 och 
delvis även 1980-talet handlar det om granskning och utvärdering av främst 16mm film, 
då video- och DVD-formaten ännu inte var tillgängliga. I litteraturen från 1990-talet och 
2000-talet är det dock främst dessa material som det handlar om i samband med att 
urvalsprocessen av film beskrivs. 
 
År 1967 publicerades för första gången Stanley F. Dunnetskis artikel ”Principles of film 
evaluation for public libraries” i tidskriften Illinois Libraries34. Artikeln kom sedan, år 
1973, att väljas ut av Dwight Burlingame för att ingå i hans bok Selection & Evaluation 
of Media Materials. De utvalda artiklarna i boken har som syfte att fungera som ”… a 
nucleus for a body of readings in selection and evaluation”.35 
 
Dunnetski menar i sin artikel att bibliotekarier för att kunna tillhandahålla film av hög 
kvalitet bör bedöma varje films handling, hantverk, användning och behov innan de 
bestämmer sig för om biblioteket ska köpa in filmen eller inte. Vid bedömningen av 
filmens handling är det av värde att titta på om innehållet presenteras på ett noggrant, 
omsorgsfullt, rättvist, ärligt och förståeligt sätt. Vid granskningen av filmens hantverk 
bör man exempelvis studera kameravinklar, färger, ljud, stämning, atmosfär, musik och 
redigering. När det sedan gäller utvärderingen av filmens användning bör man fundera 
över vem som kan tänkas vilja använda/titta på filmen, det vill säga vilka potentiella 
användargrupper som filmen kan tillfredställa. Vid behovsbedömningen gäller det att 
känna till bibliotekets bestånd och titta närmare på om det redan finns film av samma 
slag i beståndet och om den aktuella filmen kommer att tillföra något nytt. Här kan det 
                                                 
33 Det är fullt möjligt att det även tidigare har skrivits om kriterier i urvalsprocessen av film, men den 
tillgängliga litteraturen nämner inget om detta. 
34 Illinois Libraries är Illinois State Librarys officiella tidskrift och den har som mål att publicera artiklar 
av intresse för bland annat bibliotekspersonal. Tidskriften försöker att ge en översikt över olika ämnen 
som är relevanta för bibliotek. På webbadressen: 
http://www.cyberdriveillinois.com/publications/librarypub.html kan man få fram nummer av de senaste 
årens tidskrift i PDF-format. 
35 Burlingame, Dwight, ed. 1973. Selection & Evaluation of Media Materials. Informationen är hämtad 
från bokens förord, “Preface”. 
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även vara aktuellt att studera utlåningsfrekvensen. När sedan filmen bedömts efter alla 
dessa faktorer och kriterier tar bibliotekarien beslutet om inköp ska ske eller inte.36 
Dunnetski anser att ”The proper evaluation and selection of films is as much of an art as 
the proper selection and evaluation of books”37. 
 
År 1975 skrev Dr. George Rehrauer boken The Film User’s Handbook: A Basic Manual 
for Managing Library Film Services. Vid tiden för bokens utgivning tillhörde 
författaren Graduate school of Library Service vid Rutgers universitet i New Jersey. 
Boken har som mål att ge en överblick över film på bibliotek, ge information om och 
rekommendationer för filmanvändning samt visa på mönster och framtida potential för 
film på bibliotek. 
 
I boken nämns samma typ av faktorer, som Dunnetski tidigare tagit upp, som ska 
bedömas innan inköp av film görs till ett bibliotek. Rehrauer menar dock även att 
urvalsprocessen kan delas upp i tre steg. Steg ett, ”the Search”, innebär att man med 
hjälp av olika informationskällor bestämmer vilka filmer man ska göra en granskning 
och utvärdering av. Informationskällorna kan exempelvis bestå av tips från litteratur, 
kataloger, filmfestivaler, TV, specialister inom filmämnet eller användare. Steg två, ”the 
Preview”, går ut på att man tittar på den aktuella filmen. Steg tre, ”the Evaluation”, 
innebär att de bäst kvalificerade att utvärdera filmen efter de av biblioteken uppsatta 
målen och kriterierna gör en rekommendation som sedan kan användas när ett 
inköpsbeslut ska tas.38 I denna bok kan man även utläsa att författaren menar att varje 
bibliotek bör ha explicit formulerade mål samt en policy för sin filmverksamhet. I denna 
policy bör även klara utvärderingskriterier ingå.39 
 
I boken The Multimedia Library: Materials Selection and Use skriven av James 
Cabeceiras från år 1991 blir tankesättet kring hur film ska utvärderas och granskas ännu 
mer utförligt och strukturerat. Vid bokens utgivning var Cabeceiras aktiv vid San Josés 
universitet, Department of Instructional Technology Division of Library Science, i 
Kalifornien. 
 
Författaren tar i boken upp ungefär samma faktorer som nämnts i tidigare böcker kring 
vad som ska bedömas i urvalsprocessen av film. Han väljer dock att dela upp faktorerna 
i tre områden. Dessa områden är biblioteket, filmen och användaren, vilka känns igen 
från Dunnetskis fyra områden som var filmens handling, hantverk, användning och 
behov. Cabeceiras första område, biblioteket, innebär att man för att välja ut rätt film 
måste känna till bibliotekets filosofi, policy, budget och samling. Med detta menar han 
att man exempelvis måste vara medveten om varför biblioteket har en filmsamling, 
vilken sorts filmer biblioteket vill tillhandahålla, vem som kommer att kunna använda 
filmerna, hur mycket pengar som finns tillgängliga för inköp och om det råder balans i 
samlingen, eller om det finns risk för att en viss typ av film är överrepresenterad. 
Cabeceiras andra område, filmen, tar upp de specifika kriterier som filmen i sig ska 

                                                 
36 Dunnetski, F. Stanley 1967. Principles of Film Evaluation for Public Libraries. Ingår i Burlingame 
1973, s. 72-75. 
37 Dunnetski 1967, s. 73. 
38 Rehrauer, George Dr. 1975. The Film User’s Handbook. A Basic Manual for Managing Library Film 
Services, s. 81-82. 
39 Rehrauer 1975, s. 49-61. 



 23 

bedömas efter. Dessa kriterier är: innehåll, sanningshalt, objektivitet, subjektivitet, 
relevans, uttrycklighet och teknisk kvalitet. Kriterierna innebär att man vid 
bedömningen av filmen exempelvis behöver studera om filmen har något att berätta, om 
den propagerar för något och om publiken får en chans att leva sig in i handlingen. En 
bedömning bör också ske gällande om filmen är relevant för användarna, om den 
uttrycker sitt eventuella meddelande på ett effektivt sätt samt hur foto, färg, ljud och 
kamerateknik har utnyttjats. Cabeceiras sista område, användaren, handlar om att 
biblioteket bland annat bör känna till vilka behov och intressen användarna har samt om 
det finns några speciella användargrupper som kan tänkas ha mer specifika intressen. 
Cabeceiras menar att om man har dessa tre huvudsakliga områden i åtanke vid urvalet 
av film kommer det att medföra att rätt filmer införskaffas till biblioteket.40 
 
Boken Video Collection Development in Multi-Type Libraries : A Handbook från år 
2002 innehåller kapitel skrivna av flera olika författare. Boken ger både praktisk och 
teoretisk information kring ämnet, och bland annat skrivs det om hur olika typer av 
bibliotek kan utveckla sin filmsamling samt hur urval bör utföras. Den tar också upp 
några av de faktorer som man bör använda sig av vid granskning och utvärdering av 
film. Författarna i boken går även djupare, än vad tidigare litteratur gjort, in på att 
biblioteket i fråga måste känna till sin användargrupp och ha en formulerad målsättning 
med sin filmverksamhet. Denna målsättning kan då vara till hjälp i urvalsprocessen av 
film. 
 
Michael Vollmar-Grone, som är ”audiovisual librarian” vid Amos Memorial Public 
Library i Sidney, Ohio 41, skriver i kapitlet Public Library Video Collections att syftet 
med ett biblioteks filmsamling inte är att fungera som en videouthyrningsbutik, där 
nischen oftast är att hyra ut de senaste filmerna som släppts på marknaden. Bibliotekets 
filmsamling har, som oftast, en annan inriktning på sitt urval. Denna inriktning kan vara 
en samling som består av äldre så kallade klassiker, utländska filmer eller independent 
filmer. Samlingen kan också ses som sociala eller kulturella dokument över sin tid.42 
 
Kapitlet Cinema Collections: Public Libraries är skrivet av Randy Pitman, som är 
redaktör på tidskriften ”Video Librarian, the video review guide for libraries”43. 
Författaren menar att den optimala videosamlingen bör bestå av: en övergripande 
historia om filmen, ett prov på de bästa av de största genrerna inom film 
(action/äventyr, barnfilm, komedi, kult, drama, utländsk film, skräck, musikal, 
mystik/spänning, science fiction/fantasy och västern), en representation av de bästa 
regissörernas arbete, och en populär samling.44 Detta kan sammankopplas med det 
James C. Scholtz tar upp i sitt kapitel, Developing Video Collection Development 
Policies to Accommodate Existing and New Technologies. Han skriver i detta kapitel 
om definitionen av begreppet ”core collection”. Begreppet innebär en ”grundsamling” 
bestående av 250 till 1 000 filmtitlar.45 Scholtz säger att ett biblioteks ”core collection” 

                                                 
40 Cabeceiras, James 1991. The Multimedia Library. Materials Selection and Use, s. 102f. 
41 Handman, Gary ed. 2002. Video Collection Development in Multi-Type Libraries : A Handbook, s. 462. 
42 Vollmar-Grone, Michael 2002. Public Library Video Collections. Ingår i Handman 2002, s. 24. 
43 Handman 2002, s. 460. 
44 Pitman, Randy 2002. Cinema Collections: Public Libraries. Ingår i Handman 2002, s. 185. 
45 Scholtz, James C. 2002. Developing Video Collection Development Policies to Accommodate Existing 
and New Technologies. Ingår i Handman 2002, s. 249. 
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är baserat på fyra faktorer. Dessa faktorer är: materialets utgångsbudget; de 
grundläggande genrerna, ämnena, historiska perioderna och regissörerna; samlingens 
djup och bredd samt nuvarande tillgång till titlar på marknaden. 46 
 
Scholtz, som är ”library director of the Yankton Community Library” i Yankton, South 
Dakota47 menar vidare att utvecklingen av ett biblioteks filmsamling är en universell 
och ständigt pågående process. Denna process består av sex särskiljande men dock 
sekventiella element som är: kommunanalys48 där en bild av användaren fås fram, 
framtagande av policydokument, urval, förvärv, gallring och utvärdering.49 
 
Vidare säger samme författare att det är viktigt att vara medveten om att varje samling 
är unik för just det specifika biblioteket ifråga. Samlingen ska bland annat spegla den 
sammansättning av olika typer av invånare som det finns och därför kan inte en samling 
bli en annan lik till fullo.50 
 
Det finns ett antal frågor som, enligt Scholtz, varje bibliotekarie ska ställa innan 
utveckling av en samling sker. Dessa frågor är: 
 

• Vad är syftet med bibliotekets samling, och finns det en speciell användargrupp 
som biblioteket ska inrikta sig på? 

• Ska samlingen bestå av populära filmer som under en kort period har hög 
cirkulationstakt eller ska den bestå av en blandning av populära filmer och icke 
fiktiva program som utvecklar en stabil, långtidscirkulation samt en samling 
med ett högt långtidsvärde? 

• Vilken blandning av populära, genrespecifika och ickefiktiva filmer kommer att 
fungera i bibliotekets samling? 

• Hur bestämmer biblioteket vilka titlar som ska köpas in till en ny samling? Detta 
är en central fråga för bibliotekarier som ska etablera en ny DVD-samling vilken 
ska samexistera med en redan etablerad VHS-samling.51 

 
Precis som Scholtz, menar också Vollmar-Grone att det är av stor betydelse för 
biblioteket att känna till användarna. Båda författarna föreslår att biblioteket kan studera 
olika typer av kommunundersökningar52. I dessa undersökningar kan biblioteket bland 
annat få fram kommunens storlek, den socioekonomiska profilen och hur 
åldersfördelning ser ut i kommunen. Beroende på hur kommunen ser ut menar 
Vollmar-Grone att detta styr exempelvis hur en videosamling kan byggas upp. Hänsyn 
tas till bland annat fördelningen av fiktion och icke fiktionsfilmer, filmer för en särskild 

                                                 
46 Scholtz 2002, s. 248. 
47 Handman 2002, s. 461. 
48 Ordet ”kommunanalys” är en översättning av orden ”community analysis”. Översättningen skulle 
kunna ifrågasättas då det engelska ordet ”community” översätts med de svenska orden: samhälle, 
samfund, gemenskap, grupp, folkgrupp och koloni. Eftersom boken Video Collection Development in 
Multi-type Libraries är skriven för de ame rikanska förhållandena och samhällsuppbyggnaden är den valda 
svenska översättningen gjord i denna uppsats för att mer stämma överens med de svenska förhållandena 
och de olika typer av bibliotek som finns här. 
49 Evans här enligt Scholtz 2002, s. 247. 
50 Scholtz 2002, s. 247. 
51 Scholtz 2002, s. 248. 
52 Se tidigare förklaring under not 48. 
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grupp och filmer som visar en särskild karaktär som på något sätt berör kommunen. 
Förutom studier av olika kommunundersökningar anser Vollmar-Grone att den mest 
värdefulla källan till information om användarna är bibliotekets personal, 
bibliotekarierna. Vid kartläggning och planering av bibliotekets verksamhet är 
bibliotekariernas delaktighet samt insyn högt värderad.53 
 
Eftersom marknaden för film de senaste åren har vuxit explosionsartat menar 
Vollmar-Grone att det är viktigt att en policy och plan för videoinköp tas fram. Detta för 
att underlätta navigering och urval när inköp ska genomföras. Urvalet måste planeras 
och motiveras. Tillvägagångssättet för utveckling av en samling ska vara väldefinierad 
och ska ange vem som väljer vad och hur. I tillvägagångssättet ska särskilda kriterier 
definieras om hur urval ska bestämmas. Exempel på sådana kriterier kan vara att 
recensioner ska användas och särskilda prisvinnare ska köpas in. Ett exempel på en 
webbaserad källa som kan användas som referens till film, och som av Pitman i hög 
grad rekommenderas, är: Internet Movie Database (http://www.imdb.com).54 Den 
viktigaste och mest grundläggande frågan som biblioteket ska ställa sig när en 
grundsamling ska byggas upp är Vad är syftet med denna samling? För att kunna 
besvara denna fråga, och frågor som är relaterande, är det av stor betydelse att 
verksamheten har uppsatta mål. Utifrån dessa mål kan sedan en grundsamling byggas.55 
 
Scholtz tar även han upp betydelsen av att biblioteket har en väl utvecklad policy som är 
förankrad i bibliotekets verksamhet. I sitt kapitel har han valt att ta med ett enligt 
honom lysande exempel på en bra utvecklad policy för utveckling av ett biblioteks 
samling. Policyn är från The Danville Public Library i USA. I denna policy beskrivs 
den allmänna urvalspolicyn som säger att: urval är en bedömnings- och 
tolkningsprocess som involverar igenkännande av kommunens behov; allmän kunskap 
om ämnet och dess betydelse; nära förtrogenhet med materialet i samlingen; och en 
medvetenhet om material som finns tillgängligt om ämnet. Material väljs utifrån olika 
orsaker som: långsiktigt värde, allmänintresse, mångfald i åsikter och ett kreativt värde. 
Allt utvalt material ska dock väljas utifrån att det finns en rimlig sannolikhet att det 
behövs och kommer att användas av det lokala samhället.56 
 
I policyn som Scholtz har valt att ha med i sitt kapitel finns även två avsnitt som 
behandlar urvalspolicy för videokassetter och DVD. För video tas det upp ett antal 
kriterier som ska uppfyllas innan ett urval görs. Dessa kriterier är uppdelade i tekniska 
samt innehållsliga kriterier. De tekniska kriterierna tar upp nyskapande fotografi, känsla 
för rörelse och förändring; bra, klart och förståeligt ljud; nyskapande sätt att föra fram 
handling och dialog; bra kvalitet på bilder, såväl färg som svart/vitt. De innehållsliga 
kriterierna tar upp nuvarande och potentiell relevans för samhällets behov, saklig 
presentation av fakta och information, användbarhet för den tilltänkta publiken, kvalitet 
på skådespelarprestationer, materialets aktualitet samt om det i samlingen finns ett visst 
område där det saknas något.57 
 

                                                 
53 Vollmar-Grone 2002, s. 20. 
54 Pitman 2002, s. 196. 
55 Vollmar-Grone 2002, s. 21f. 
56 Scholtz 2002, s. 262f. 
57 Scholtz 2002, s. 265f. 
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Urvalspolicyn för DVD har vissa likheter med urvalspolicyn för video. Särskild hänsyn 
för DVD gäller inköp av kopior av samma film som redan finns på video. Detta gäller 
om DVD-versionen innehåller tillräckligt med bonusmaterial för att på det sättet vara 
mer än en kopia. För att möta användarnas krav kan populära filmer köpas in både på 
video och på DVD. 58 
 
Video- och DVD-formaten har mycket gemensamt och därför gäller de ovan nämnda 
kriterierna för video även för DVD. Däremot finns det vissa saker som ska tas hänsyn 
till när det gäller just urvalskriterier för DVD. De tekniska kriterierna som för video tar 
upp: bra, klart och förståeligt lj ud väljs i DVD-formatet särskilt digitalt förbättrat ljud. 
Bra kvalitet på bilder, såväl färg som svart/vitt var kriteriet för video, för DVD-formatet 
väljs särskilt digitalt förbättrade versioner. Det som framförallt skiljer video och DVD 
åt är att på DVD-versionen kan det finnas inkluderat bonusmaterial, flera språkval, 
dubbningsmöjlighet, kommentarer av regissören, ”behind-the-scenes” information, 
filmografier med mera.59 
 
 

3.2 De teoribaserade modellernas tillämpbarhet 
 
År 1998 efterlyser Örjan Lissvik i tidskiften Ciceron en handbok för videoverksamheten 
på bibliotek. Örjan Lissvik var under filmverksamhetens introduktion på biblioteken en 
av de svenska pionjärerna och skrev redan år 1982 specialarbetet ”Video på bibliotek?” 
vid Bibliotekshögskolan i Borås. Han har sedan dess arbetat som bibliotekarie, 
filmskribent och videoredaktör hos Bibliotekstjänst. I artikeln från 1998 nämner Lissvik 
att han saknar en handbok som kombinerar en bakgrundsdiskussion och praktisk 
handledning vilket skulle kunna leda till vidare diskussioner kring målsättningar med 
filmverksamheten och dess utveckling på biblioteken. 60 Någon sådan här handbok på 
svenska har inte hittas under denna uppsats litteratursökningsprocess, istället har de 
ovan presenterade teoribaserade modellerna för urvalsprocesser gällande film, vilka är 
framtagna i USA, valts ut. En fråga som därmed blir aktuell är om dessa modeller går 
att överföra till svenska förhållanden. Detta anses vara möjligt då modellerna är allmänt 
hållna och inriktar sig på vad bibliotekarier behöver känna till och göra för att kunna 
bygga upp en filmsamling. Modellerna inriktar sig inte specifikt på detaljer inom den 
amerikanska samhällsuppbyggnaden. Utan det arbete som bibliotekarierna enligt 
modellerna ska utföra borde även vara fullt möjligt att utföra under svenska 
förhållanden. 
 
En annan fråga som också blir aktuell är på vilket sätt modellerna kan kopplas samman 
med det arbete som Bibliotekstjänst utför. Modellerna är framtagna för bibliotek men 
vissa delar skulle kunna appliceras och användas som verktyg i urvalsprocessen hos 
Bibliotekstjänst. Modellerna gör exempelvis gällande att man måste känna till sina 
användares behov. Detta bör i hög grad vara av intresse för Bibliotekstjänst då man vill 
kunna tillfredställa sina kunder, det vill säga biblioteken. Genom att känna till 

                                                 
58 Scholtz 2002, s. 269. 
59 Scholtz 2002, s. 269. 
60 Alsmark, Anna 1998. Biblioteksprofilen Örjan Lissvik. Pionjär när videon var ung. Ciceron, nr 7, s. 9. 
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modellerna bör även Bibliotekstjänst få en möjlighet till en ökad förståelse för sina 
kunder och därmed kunna anpassa sin verksamhet till dessas behov på ett bättre sätt. 
 
De teoribaserade modellerna har också valts ut för att ingå i denna uppsats då de ger en 
grundlig genomgång av vad bibliotek bör ta hänsyn till för att kunna bygga upp en väl 
fungerande filmverksamhet. En genomgång som tydligt kan ses ha vuxit fram och 
utvecklats under decenniers arbete, från Dunnetski år 1967 och fram till Handman år 
2002. 
 
I arbetet med uppsatsen har modellerna använts som redskap vid konstruktion av 
intervju- och enkätfrågor. Modellerna kommer även att användas vid analysen av den 
insamlade empirin som sker i kapitel 7. 
 
 

3.3 Teori kring kvalitetsbegreppet 
 
Ordet kvalitet kommer ursprungligen från det latinska ordet qualitas som betyder 
”beskaffenhet, egenskap”. Qualitas i sin tur kommer från ordet qualis som betyder ”på 
något sätt beskaffad”. I filosofiska sammanhang är i regel kvalitet detsamma som 
egenskap.61 De litteraturstudier som genomförts i samband med denna uppsats har lett 
till en ökad medvetenhet om att begreppet kvalitet har och kan tolkas på många olika 
sätt men också att kvalitetsbedömning är något som kan ske utifrån olika synvinklar. 
 
Carl Gustav Johannsen, ”Head of Department”62 vid ”Department of Library and 
Information Management” som är en del av Danmarks ”Royal school of Library and 
Informations Science”, menar i sin text Kvalitetsledelse og materialevalg att begreppet 
kvalitet ofta är positivt värdeladdat och därmed har motsatsen till kvalitet blivit något 
negativt, dåligt eller undermåligt. Författaren säger vidare att i bibliotekssammanhang 
har ofta kvalitet haft en snäv betydelse som rör precision, pålitlighet och objektivitet, 
medan egenskaper som aktualitet, allsidighet och fullständighet däremot inte har varit 
uppfattade som kvalitetsaspekter. Johannsen tar också upp att det länge har gjorts försök 
att ta fram en överordnad teoretisk definition av begreppet kvalitet och det har även 
gjorts försök att fastställa normer för vad som är god och dålig kvalitet.63 
 
Syftet med Johannsens text är att introducera Total Quality Management samt försöka 
tydliggöra hur begrepp och tekniker från detta område kan bidra till att höja kvaliteten 
på det urval av material som sker vid bibliotek. Johannsen presenterar, med 
utgångspunkt i David A. Garvins kvalitetsdefinitioner, olika sätt att se på kvalitet och 
kvalitetsbedömning, och ger även exempel från biblioteksvärlden. 
 
David A. Garvin är ”Professor of Business Administration” vid Harvard Business 
school. Hans forskning har främst rört frågor inom områdena ”general management” 

                                                 
61 Nationalencyklopedin. Kvalitet. 
62 Royal School of Library and Information Science: s webbplats. Carl Gustav Johannsen. 
63 Johannsen, Carl Gustav. Kvalitetsledelse og materialevalg. Ingår i Hjørland, Birger, red. 1997. 
Faglitteratur Kvalitet, vurdering og selektion. Grundbok i materialevalg 2.rev. udgave, s. 240. 
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och ”strategic change”. 64 I sin bok Managing Quality från 1988 presenterar Garvin fem 
olika kvalitetsdefinitioner: ”transcendent”, ”product-based”, ”user-based”, 
”manufacturing-based” och ”value-based”. 65 
 
Johannsen väljer i sin text att enbart ta upp fyra av fem av Garvins kvalitetsdefinitioner 
då han menar att det är dessa fyra som är mest relevanta för ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. De kvalitetsdefinitioner som Johannsen använder sig av är: 
”transcendent”, ”product-based”, ”user-based”, ”manufacturing-based”. 66 Dessa går i 
sin tur att översätta med orden transcendent, produktorienterad, användarorienterad och 
standardorienterad. 
 
Garvin delar in kvalitetsdefinitionerna i två grupper vilket även Johannsen tar upp. 
Indelningen av kvalitetsdefinitionerna bygger på skillnaden att kvalitet kan uppfattas 
som ett absolut eller ett relativt begrepp. Absoluta kvalitetsdefinitioner kännetecknas av 
att kvalitet uppfattas som en inneboende egenskap hos det föremål som ska värderas. De 
relativa kvalitetsdefinitionerna bygger istället på att kvalitet är beroende av relationen 
mellan föremålets egenskaper och något annat, exempelvis ett behov, en förväntning 
eller fastlagda normer och specifikationer. Till de absoluta kvalitetsdefinitionerna 
räknas transcendent och produktorienterad, de övriga två räknas till de relativa 
kvalitetsdefinitionerna.67 
 
Transcendent kvalitet är baserat på förståelseformer som intuition, erfarenhet och 
förnimmelser. Detta betyder att det i förväg inte går att fastställa några kriterier för vad 
god kvalitet är. Det är först när man står framför ett framstående exempel på god 
kvalitet som man känner igen det. Kvalitetsvärderingen bygger på en helhetsupplevelse 
som inte kan delas upp i isolerade kriterier. Det är genom erfarenhet som man efterhand 
utvecklar ett mer analytiskt förhållningssätt till kvalitet, som i sin tur kommer till 
uttryck genom användning av olika kvalitetsparametrar så som exempelvis form och 
innehåll, fullständighet, korrekthet och aktualitet. Med andra ord, kvalitet uppfattas som 
något principiellt odefinierat och därmed inte tillgängligt för vetenskaplig analys. Till 
viss del kan transcendent kvalitet vara problematisk i samband med kvalitetssäkring på 
grund av sin oförutsägbarhet.68 
 
Produktorienterad kvalitet värderas främst genom att man utgår från objektiva 
mätningar av operationellt definierade variabler. Detta innebär att den 
produktorienterade kvaliteten bygger på vetenskapliga metoder och analyser. Därmed är 
produktorienterad kvalitet öppen för vetenskaplig prövning, men det utesluter dock inte 
att erfarenhet och expertis ofta kan vara en förutsättning vid bedömning. Att man 
försöker använda sig av objektiva mätningar medför ofta att de muntliga 
bedömningarna ersätts med siffror och rangordnas. Vad man måste ha i åtanke när det 
gäller produktorienterad kvalitet är att en del saker är svårare att mäta objektivt än andra 
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och att de kvalitetsegenskaper som låter sig mätas kanske inte är de som egentligen 
betyder mest för kvaliteten. 69 
 
Användarorienterad kvalitet hänger samman med användarens kvalitetsupplevelser. Det 
är användaren som är kvalitetsdomare och därmed är det produkten som ska motsvara 
användarens förväntningar, önskemål eller behov. Den produkt som bäst tillfredställer 
dessa har därmed den högsta kvaliteten. 70 Johannsen vidareutvecklar detta synsätt på 
kvalitet och menar att användaren ser på kvalitet utifrån olika perspektiv. Dessa 
perspektiv är: implicit kvalitet, explicit kvalitet, stimulerande kvalitet och överflödig 
kvalitet. Den implicita kvaliteten betecknar de egenskaper som användaren på ett mer 
omedvetet plan förväntar sig och därmed tar förgivna att produkten har. Explicit kvalitet 
står i sin tur för de egenskaper som användaren är medveten om att den skulle vilja ha. 
Finns dessa egenskaper hos produkten ökar tillfredställelsen, men finns de inte ses det 
inte som ett fel man officiellt kan klaga på. Stimulerande kvalitet är de egenskaper som 
användaren inte förväntar sig utan som kommer som en överraskning. Det kan dock 
vara svårt att bedöma i förväg när användaren kommer att bli överraskad och hur högt 
de överraskande egenskaperna kommer att bli värderade. Överflödig kvalitet betecknar 
de egenskaper som överstiger användarens förväntningar men som inte leder till 
överraskning utan snarare till irritation hos användaren. 71 
 
Användarorienterad kvalitet har ofta i bibliotekssammanhang fått kritik för att det 
bygger på att man ska gå efter vad användaren önskar och att det då leder till passivt 
och efterfrågestyrt arbete för bibliotekarien samt kulturellt förfall. Johannsen menar 
dock att användarorienterad kvalitet är mer komplex än så, och att det är en krävande 
process för det bibliotek som vill förmedla produkter med stimulerande kvalitet till sina 
användare. Stimulerande kvalitet innebär också att möjligheten öppnas för biblioteken 
att påverka och höja användarens kvalitetsmedvetenhet.72 
 
Den sista av de fyra kvalitetsdefinitionerna är standardorienterad kvalitet. Denna hänger 
samman med att produkten ska uppfylla fastlagda normer och specifikationer, 
produkten ska hålla det den lovar. Inom den standardorienterade kvaliteten arbetar man 
utefter väldefinierade och uppnåbara standarder. Det finns också en klar koppling 
mellan kvalitet och ekonomiska kalkyler. Inom facklitteratur är denna kvalitetssyn 
mycket utbredd och den är sammanknuten med föreställningen om att ett verk ska 
värderas på dess egna premisser. En populärvetenskaplig framställning ska således inte 
jämföras med en doktorsavhandling, utan den ska värderas i förhållande till den 
populärvetenskapliga genrens egna kvalitetsnormer. Till viss del kan standardorienterad 
kvalitet vara problematisk eftersom ”att man håller vad man lovar” bara är en bland 
många kvalitetsegenskaper som användaren tar hänsyn till. Standardorienterad kvalitet 
skapar inte i sig själv tillfredställelse eller en känsla av överraskning hos användaren. 73 
 
Sammanfattningsvis säger Johannsen att kvalitetsdefinitionerna är inbördes oberoende, 
det vill säga en produkt kan ha hög kvalitet enligt en definition men behöver inte ha det 
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enligt en annan. Detta innebär dock inte att definitionerna måste vara motsägelsefulla, 
en produkt kan ha hög kvalitet sett utifrån flera av definitionerna. En av Johannsens 
slutsatser är att ingen av kvalitetsdefinitionerna är perfekt, utan det bästa resultatet får 
man om man kombinerar dem.74 
 
 

3.4 Valet av kvalitetsteori 
 
Under uppsatsens litteratursökningsprocess har många tankar och uppfattningar kring 
kvalitetsbegreppet stötts på. Kvalitet är något som diskuteras i säkert nästintill alla 
ämnesområden som exempelvis vård, skola, service, näringsliv, tjänsteproduktion, 
konst, musik och filosofi. Det finns många olika definitioner av vad kvalitet innebär och 
även åsikten att kvalitet inte går att definiera alls har uttrycks. 
 
I boken Kulturens nya vägar Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige tar 
Sven Nilsson upp några av de ständigt omtvistade begrepp, av vilket just kvalitet är ett, 
som finns i vårt samhälle. Han skriver att: 
 

Dessa begrepp är öppna och det uppstår hela tiden nya sätt att se på dem och 
tolka dem. Begreppen är komplexa och de olika delarna kan ställas samman 
och ordnas på skilda sätt. De blir ständigt föremål för diskussion, och de kan 
användas både offensivt och defensivt. Alla begreppen är knutna till starka 
värderingar och insatser, som tolkas och bedöms olika. I själva verket kretsar 
en stor del av samhällsdebatten kring dessa omstridda begrepp.75 

 
Diskussionen kring kvalitet skulle kunna bli väldigt mycket längre men faktum kvarstår 
att det inte finns, och med största sannolikhet aldrig kommer att finnas, en enda 
slutgiltig definition av begreppet kvalitet. 
 
Anledningen till att Johannsens definition av kvalitet används i denna uppsats är att 
Johannsens teori har anpassats till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, vilket 
ju trots allt är denna uppsats område. Teorin har också valts då den tar upp och täcker in 
många olika kvalitetsaspekter sedda från olika synvinklar. Även det faktum att teorin 
poängterar att ingen av kvalitetssynsätten är beroende av eller utesluter varandra utan att 
det optimala istället är att ha alla i åtanke vid kvalitetsbedömning gör att teorin är mer 
heltäckande och passande för uppsatsens inriktning. 
 
I arbetet med uppsatsen har Johannsens teori, precis som de teoribaserade modellerna 
för urvalsprocesser gällande film, använts som redskap vid konstruktion av intervju- 
och enkätfrågor. Även Johannsens teori kommer att användas vid analysen av den 
insamlade empirin som sker i kapitel 7. 
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3.5 Sammanfattning av modeller och teori 
 
Flera av de ovan presenterade teoribaserade modellerna av hur urvalsprocessen gällande 
spelfilm bör gå till vid ett bibliotek har gemensamma beröringspunkter. Exempelvis 
menar både Dunnetski och Cabeceiras att; för att välja ut film till ett bibliotek bör den 
eller de personer som gör urvalet ha kännedom om de presumtiva användarna, 
bibliotekets redan existerande samling, budgetmöjligheter och policy för 
filmverksamheten samt filmen i sig. Även Scholtz nämner, i den idag mest aktuella 
boken som behandlar ämnet utveckling av filmsamlingar vid bibliotek, vissa tekniska 
och innehållsliga kriterier som den eller de personer som gör urvalet bör granska när det 
gäller filmen i sig. 
 
Rehrauer i sin tur beskriver inte bara vilken information som det är viktigt att känna till 
utan väljer även att presentera tillvägagångssättet vid bedömning av film. Han menar att 
biblioteket först via olika informationskällor bör bestämma sig för vilka filmer som är 
av intresse innan bibliotekarierna sedan tittar på filmerna och bedömer dem utifrån 
explicit formulerade kriterier. Tillvägagångssättet vid skapandet av en filmsamling är 
även något som Scholtz väljer att beskriva, dock på ett mer utförligt sätt. Han menar att 
biblioteket ska skaffa sig en bild av vilka användarna är för att sedan ta fram ett 
policydokument för filmverksamheten. De följande stegen i processen är urval, förvärv, 
inköp, gallring och utvärdering. Scholtz menar också, att innan ett bibliotek startar sin 
filmverksamhet och utvecklar sin filmsamling är det en del moment som bör behandlas. 
Det är viktigt att bibliotekarien söker svaren på vissa frågor som handlar om vilket syfte 
filmsamlingen ska ha, om biblioteket ska satsa på hög cirkulation eller en stadig 
långtidscirkulation, hur biblioteket ska bestämma vilka filmer som ska köpas in samt 
hur filmsamlingens sammansättning ska se ut. Vad en filmsamling ska bestå av beskrivs 
närmare av Pitman då han tar upp vad som bör ingå för att ett bibliotek ska få en så bra 
filmsamling som möjligt. 
 
Inte bara de inledningsvis nämnda författarna Dunnetski och Cabeceiras utan även 
Scholtz och Vollmar-Grone menar att det är viktigt för biblioteket att känna till 
potentiella användare. De två senare menar att biblioteket via undersökningar 
exempelvis kan få fram information kring kommunens storlek, de socioekonomiska 
förhållandena och hur åldersfördelningen ser ut. Detta i sin tur leder till, vilket Scholtz 
tar upp, att varje enskilt biblioteks filmsamling kommer att vara unik eftersom den bör 
spegla sammansättningen av olika typer av invånare som finns i en kommun, och ingen 
kommun ser precis likadan ut som en annan. 
 
Merparten av de ovan nämnda författarna, men synnerligen Vollmar-Grone och Scholtz, 
lägger stor tyngdpunkt vid att varje bibliotek måste ta fram en policy och plan för 
filmverksamheten samt för hur inköpen ska gå till. Vollmar-Grone säger att 
tillvägagångssättet måste vara väldefinierat och det ska framgå vem som väljer vad och 
hur. Det som Scholtz anser vara mest centralt är att alla inköpsurval måste i grund och 
botten baseras på att det råder en stor sannolikhet för att materialet behövs och kommer 
att användas av bibliotekets användare. 
 
Den i uppsatsen presenterade teorin kring olika kvalitetsdefinitioner är ursprungligen 
framtagen av David A. Garvin vid Harvard Business school. Denna teori har sedan av 
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Carl Gustav Johannsen applicerats på förhållanden inom området biblioteks- och 
informationsvetenskap. Av Garvins fem kvalitetsdefinitioner väljer Johannsen ut fyra, 
dessa är: transcendent kvalitet, produktorienterad kvalitet, användarorienterad kvalitet 
samt standardorienterad kvalitet. 
 
Den transcendenta kvaliteten innebär att kvalitet är något som inte kan kännas igen 
förrän man står framför ett exempel på det som verkligen är god kvalitet. Enligt denna 
kvalitetsdefinition går det inte att fastställa några specifika kriterier för vad som är bra 
eller mindre bra kvalitet. Kvalitetsvärderingen är istället beroende av en 
helhetsupplevelse och den granskande personens erfarenhet. Desto oftare man stött på 
god kvalitet, desto mer erfarenhet har man av vad detta innebär, och desto större 
möjlighet finns det för personen att känna igen vad som är god kvalitet. 
 
Den produktorienterade kvaliteten har som utgångspunkt att man vid 
kvalitetsbedömningar ska utgå från objektiva mätningar av definierade variabler. De 
objektiva mätningarna leder ofta till att de muntliga bedömningarna omvandlas till 
siffror och rangordnas. Något som kan vara bra att ha i åtanke är att de 
kvalitetsegenskaper som kan mätas objektivt kanske inte är de egenskaper som i 
slutändan betyder mest för kvaliteten. 
 
Användarorienterad kvalitet hänger samman med att produkten, för att ha hög kvalitet, 
måste motsvara användarens förväntningar, önskemål och behov. Denna 
kvalitetsdefinition kan delas in i fyra mindre områden som har att göra med att 
användare kan se på kvalitet utifrån olika perspektiv. De fyra perspektiven är: implicit 
kvalitet, explicit kvalitet, stimulerande kvalitet och överflödig kvalitet.  Implicit kvalitet 
innebär att användaren har vissa omedvetna förväntningar som visar sig i att användaren 
tar en del egenskaper hos produkten förgivna. Explicit kvalitet är de egenskaper som 
användaren vill att produkten ska uppfylla, medan stimulerande kvalitet innebär att 
produkten har egenskaper som användaren inte hade förväntat sig och blir positivt 
överraskad av. Den överflödiga kvaliteten är de egenskaper som användaren inte hade 
förväntat sig men som istället för att skapa överraskning leder till irritation. 
 
Standardorienterad kvalitet är den sista av de fyra kvalitetsdefinitionerna och den 
innebär i stora drag att produkten måste hålla det som den lovar. Med andra ord ska 
produkten uppfylla vissa specifikationer och fastlagda normer. Inom detta synsätt finns 
också förställningen att ett verk ska värderas på dess egna premisser. 
 
Johannsen tar också upp förhållandena mellan de olika kvalitetsdefinitionerna och 
menar att dessa är inbördes oberoende men att detta inte innebär att de måste vara 
motsägelsefulla. Johannsen menar också att den bästa kvalitetsbedömningen sker vid 
användning av flera av kvalitetsdefinitionerna på samma gång. 
 
Sedan 1960-talet har det funnits teoribaserade modeller angående urvalsprocessen av 
film. Dessa modeller har alltmer förfinats och omformulerats allteftersom årtiondena 
har gått och tekniken samt samhället har utvecklats. De modeller som hittats och valts ut 
i arbetet med denna uppsats är hämtade från USA men anses vara allmänt hållna vilket 
gör det möjligt att applicera dem på svenska förhållanden, exempelvis då de inte inriktar 
sig på detaljer inom den amerikanska samhällsuppbyggnaden. Modellerna kan även 
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kopplas samman med Bibliotekstjänst arbete då de bör kunna appliceras och användas i 
deras urvalsprocess. För Bibliotekstjänst borde även modellerna kunna utgöra en grund 
för en ökad förståelse för kunderna och därmed möjliggöra en anpassning av 
verksamheten efter deras behov. Ytterligare en anledning till att modellerna valts ut är 
att de grundligt presenterar hur bibliotek bör gå tillväga för att bygga upp en 
filmverksamhet. 
 
När det gäller kvalitet och kvalitetsdefinitioner har många tankar och uppfattningar 
stötts på under arbetet med uppsatsen. Kvalitet är helt klart något mycket omdiskuterat 
och nästintill alla ämnesområden har sin/a definition/definitioner av vad kvalitet är, om 
man överhuvudtaget anser att kvalitet går att definiera. En anledning till att just 
Johannsens kvalitetsdefinition har valts som utgångspunkt i arbetet med denna uppsats 
är att hans teori har anpassats till det biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnet. 
Teorin har även valts på grund av att den ser på kvalitet utifrån ett flertal perspektiv 
samt uttrycker att det optimala är att ha alla perspektiven i åtanke vid bedömning av vad 
som är av hög kvalitet. 
 
Modellerna för urvalsprocesser gällande film samt de ovan nämnda 
kvalitetsdefinitionerna har använts som redskap vid konstruktionen av intervju- och 
enkätfrågor. De kommer även att utgöra en del av den kontext som uppsatsens intervju- 
och enkätsvar kommer att tolkas i förhållande till. 
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4. Metod 
 
I det här kapitlet kommer de metoder som använts i uppsatsen att ges en närmare 
presentation. Metoderna som har använts är kvalitativa intervjuer via e-post samt en 
elektronisk enkät. Kapitlet inleds med en allmän beskrivning av metoderna, därefter 
följer ett avsnitt där de olika metodernas arbetssätt mer ingående beskrivs. Här beskrivs 
exempelvis urval samt metodernas nackdelar och fördelar. 
 
 

4.1 Presentation av metoder 
 
Som tidigare nämnts är det kvalitativa intervjuer som är genomförda i delar av arbetet 
med denna uppsats. Enligt Jan Trost i boken Kvalitativa intervjuer finns det när man 
genomför en datainsamling med kvalitativ inriktning en möjlighet att vid det senare 
analys- och/eller bearbetningsstadiet använda sig av antingen ett kvalitativt eller ett 
kvantitativt arbetssätt.76 Uppsatsens intervjuer via e-post är dock en kvalitativ studie, 
vilket innebär att datainsamlingen, analysen/bearbetningen samt tolkningarna kommer 
att vara kvalitativa. En närmare presentation kring detta följer nedan (se 
4.2.1 E-postintervjuer). 
 
Intervjustudiens syfte var att försöka få fram Bibliotekstjänsts inställning till, samt deras 
sätt att se på, bland annat film, kvalitet och urval. Senare analys av det insamlade 
materialet är ett försök att ta reda på vad de intervjuade menar och tänker. Detta samt 
eventuella mönster kommer därefter att kunna kopplas samman med de i uppsatsen 
redovisade teoribaserade modellerna, teorin samt den tidigare forskningen. 
 
Enkäter är en kvantitativ metod vars främsta syfte är att undersöka ett mätbart fenomen. 
Jan Trost menar i sin bok Enkätboken att metoden är ett mätinstrument som används för 
att mäta människors åsikter, känslor och beteende77. Metoden har som oftast en hög 
standardisering eftersom frågorna som ställs är desamma till alla informanter som ingår 
i undersökningen. I denna uppsats enkätundersökning är syftet att undersöka hur 
urvalsprocessen går till när det gäller film på svenska bibliotek. I detta syfte ingår det att 
undersöka dels åsikter och dels beteenden kring ovan nämnda urvalsprocess. I och med 
detta är syftet ett mätbart fenomen och därmed är en enkät en fungerade metod i det här 
fallet. Det som bland annat särskiljer metoden enkät från exempelvis intervju är, enligt 
Trost, att det är informanten själv som vid enkät skriver sina svar, och att någon 
intervjuare inte finns närvarande78. Därmed är interaktiviteten mellan informant och 
intervjuare mycket låg. 
 
Anledningen till att ovan nämnda metoder har valts är att de i denna uppsats utgör ett 
redskap för att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Eftersom antalet 
intervjupersoner är begränsat i den del av uppsatsens undersökning där intervjuer utförs 
                                                 
76 Trost, Jan 2005. Kvalitativa intervjuer, s. 11. 
77 Trost, Jan 2001. Enkätboken, s. 11. 
78 Trost 2001, s. 9. 
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skulle en enkätundersökning inte på långa vägar kunna generera de detaljerade svar som 
en intervju kan göra. Valet av e-postintervju är dock inte helt självvalt. Detta har till viss 
del styrts av informanten. Uppsatsens författare är väl medvetna om att den 
interaktivitet som uppstår vid en e-postintervju inte till fullo går att jämföra med 
exempelvis en intervju som sker på plats. När det gäller intervju på plats är graden av 
interaktivitet mycket hög och det ges även möjlighet för informant och intervjuare att 
skapa en tillfällig relation. Också en telefonintervju hade troligen ökat graden av 
interaktivitet mellan informant och intervjuare. Vid kontakt med Bibliotekstjänst har 
erbjudande om personligt möte och/eller telefonkontakt givits i samband med första 
kontaktbrevet (se bilaga 1) samt med att intervjufrågorna har skickats ut (se inledande 
text på bilaga 2 och 3, se även vidare under 4.2.1 E-postintervjuer). 
 
När det gäller enkätundersökningen som ingår i denna uppsats har metoden valts 
framförallt eftersom antalet respondenter är relativt många. Att genomföra 290 
personliga intervjuer skulle tidsmässigt sett ta väldigt lång tid. Troligen skulle också 
själva intervjusituationen skilja sig åt på flera sätt eftersom respondenterna är spridda 
över hela Sverige. En del intervjuer skulle med stor sannolikhet ske på plats medan 
andra troligtvis skulle ske via telefon eller eventuellt e-post. Dessa skillnader i 
genomförandet skulle antagligen påverka undersökningens slutresultat. Genom att 
genomföra en enkätundersökning har alla respondenter samma utgångsläge när det 
gäller vilka frågor som ska besvaras, vilken ordning frågorna kommer i och på vilket 
sätt undersökningen sker. 
 
 

4.2 Arbetssätt 
 

4.2.1 E-postintervjuer 
 
Uppsatsens huvudfrågeställning samt dess underfrågor som berör e-postintervjuerna har 
operationaliserats för att på så sätt göra det möjligt att undersöka exempelvis kvalitet 
och yttre faktorer. Under denna process framkom det att kvalitet är ett svårdefinierat 
begrepp samt att det finns ett flertal yttre faktorer varav lagar och avtal valdes ut som de 
mest relevanta för undersökningen. Operationaliseringen ledde till fyra teman: arbetet 
med urval, arbetet med kvalitet, yttre faktorer och påverkan. Dessa teman låg sedan som 
grund för utformandet av intervjufrågorna till e-postintervjun. Genom att göra en 
operationalisering av huvudfrågeställning ett samt dess underfrågor, där också en 
tematisering ingår, har intervjufrågorna kopplats till uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Detta innebär att risken för eventuella problem med undersökningens 
validitet minskat. Genom att använda strukturerade intervjuer och standardiserade 
frågor ökar uppsatsen reliabilitet. Undersökningens intersubjektiva prövbarhet, dess 
reliabilitet, är stor när strukturerade intervjuer och standardiserade frågor skapar en 
möjlighet att genomföra samma undersökning igen, och då med största sannolikhet få 
fram snarlika svar från informanterna. 
 
Arbetet med intervjuerna inleddes med att en kontakt med Bibliotekstjänst togs i slutet 
på mars år 2006, där ett kort men informativt brev skickades via e-post till 
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Bibliotekstjänst (se Bilaga 1). Intervjufrågor (se Bilaga 3) skickades ut via e-post, till 
den ansvarige för filmavdelningen, den 19 april år 2006, där också frågan ställdes om 
informanten ville vara konfidentiell. Svar på intervjufrågorna ankom den 10 maj 2006. 
Även ett antal intervjufrågor (se Bilaga 2) har ställts via e-post till den 
informationsansvarige på Bibliotekstjänst. Dessa frågor skickades ut den 19 april 2006 
och svar emottogs den 24 april. 
 
Den ursprungliga tanken kring intervjuerna var att de skulle genomföras på plats och 
därmed vara personliga. Intervjufrågorna skulle till största delen vara öppna och ge 
informanterna möjlighet att fritt berätta kring en fråga. Det var också tänkt att många 
frågor skulle konstrueras efterhand som intervjuerna framskred beroende på vad de 
intervjuade sa. Med andra ord, intervjuerna skulle vara av karaktären halvstrukturerade 
intervjuer med en intervjuguide som skulle användas. Efter kontakt med bland annat 
filmavdelningen på Bibliotekstjänst framkom det att en intervju på plats inte var möjlig. 
Eftersom en intervju med filmansvarig på Bibliotekstjänst var mycket väsentlig för 
uppsatsens syfte togs erbjudandet om en e-postintervju fram som förslag. Detta var 
något som från Bibliotekstjänsts sida sågs som positivt. Vilket i sin tur medförde att de 
frågor och de intervjuguider som hade tagits fram för intervjuer på plats 
omformulerades och strukturerades om för att mer vara passande intervjuer via e-post. 
De omformulerade frågorna till e-postintervjuerna var nu direkta, mer strukturerade och 
mindre öppna. Frågorna var dock inte formulerade på så sätt att enbart ett ja eller nej 
svar skulle kunna ges, utan informanterna gavs möjlighet att ger mer uttömmande svar. 
Enligt Svenningsson, Lövheim och Bergquist i boken Att fånga Nätet Kvalitativa 
metoder för Internetforskning, är denna typ av intervju av den mer strukturerade 
karaktären med färdigformulerade frågor vilket också innebär att frågorna är 
standardiserade och skulle därför kunna användas i en studie där flertalet intervjusvar 
ska jämföras79. Svagheten med strukturerade intervjuer är framförallt den minskade 
möjligheten att kunna följa upp eventuella sidospår som framkommer under intervjun80. 
Detta är något som i möjligaste mån var tänkt att undvikas. Bland annat genom att 
informanterna erbjudit sig att ge så uttömmande svar som möjligt samt att det vid behov 
fanns en möjlighet att få en utveckling av något svar. Intervjufrågorna förmedlades till 
informanterna på två sätt. Frågorna fanns med som avslutning på det e-postmeddelande 
som skickades iväg samt som bilaga i samma e-postmeddelande. Detta för att 
informanterna skulle ges möjlighet att välja hur de vill svara, direkt i e-postmeddelandet 
eller i bifogad bilaga. Om frågorna finns med i direkt anslutning till e-postmeddelandet 
är som oftast svarsfrekvensen högre än om frågorna finns med som bilaga 81. 
 
Urval av intervjupersoner i denna undersökning är styrt av Bibliotekstjänsts inre 
organisation. För denna undersökning är det endast relevant att intervjua den eller de 
personer som arbetar på Bibliotekstjänsts filmavdelning och därigenom få fram 
Bibliotekstjänsts synsätt angående film, kvalitet och urval. 
 
Den största nackdelen som finns med intervju via e-post är att frågorna inte är 
tillräckligt tydliga och förståeliga för informanten. Det finns då en risk för missförstånd 
                                                 
79 Svenningsson, Malin, Lövheim, Mia & Bergquist Magnus 2003. Att fånga Nätet: Kvalitativa metoder 
för Internetforskning, s. 83. 
80 Svenningsson, Lövheim & Bergquist 2003, s. 84. 
81 Dommeyer och Moriarty här enligt Svenningsson, Lövheim & Bergquis t 2003, s. 92. 
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och feltolkningar hos informanten och frågorna genererar inte de svar som det var tänkt 
från början. Detta innebär också att det finns en risk för att det inte räcker med att skriva 
till informanten vid ett tillfälle utan det kan skapa en strid ström av e-post där försök 
görs för att förtydliga och eventuellt utveckla informantens svar. För att i möjligaste 
mån undvika detta har en operationalisering genomförts för att bland annat öka 
undersökningens validitet. Ytterligare nackdelar är att en e-postintervju troligen 
kommer att störa i den dagliga verksamheten för informanten och detta kan upplevas 
stressande samt tidskrävande för denne. 
 
En e-postintervju kan innebära att informanten inte på ett spontant och fritt sätt 
formulerar sina svar på intervjufrågorna, vilket annars troligen skulle ha skett om 
intervjun hade genomförts på plats. Nu när informanten skriver ned sina svar, på de 
utskickade intervjufrågorna, sker detta troligtvis med en större medvetenhet om hur 
svaren är formulerade. 
 
Även den använda metodboken Att fånga Nätet  tar upp vissa nackdelar med skriftliga 
intervjusvar. Exempelvis nämns det att intervjuarens möjlighet att få fram innehållsrika 
och tydliga svar blir ”… beroende av informantens förmåga att uttrycka sig i 
skrift …”82. Ytterligare nackdel är att intervjuaren inte ges någon möjlighet att få några 
syn- och hörselintryck från informanten. Detta kan i sin tur leda till tolkningssvårigheter 
av intervjusvaren. Exempel på sådant som kan missas i intervjusvaren är olika tonfall, 
ironi och skämt.83  Dessa ovan nämnda nackdelar är inget som denna uppsats har 
påverkats av i någon högre grad då de mottagna intervjusvaren bland annat var just 
väldigt innehållsrika och tydliga. 
 
De fördelar som finns med en kvalitativ intervju är att den ger möjlighet till att få längre 
och mer beskrivande svar i jämförelse med exempelvis en kvantitativ intervju med en 
enkät84. Informanten har en chans att beskriva ett fenomen med egna ord och därmed får 
man som intervjuare en inblick i informantens sätt att se på och beskriva ett fenomen85. 
Just för denna uppsats intervjuundersökning är det av stor betydelse att informanten får 
möjlighet att fritt formulera sina svar. Dels för att svaren ska vara personliga och dels 
för att de ska vara av en mer beskrivande karaktär. Eftersom intervjun sker i en familjär 
miljö för informanten skapar detta en mer trygg atmosfär där informanten kan känna sig 
avslappnad86. Även detta är något som i positiv mening påverkar hur informanten 
formulerar sina svar. Vid ett intervjutillfälle är många gånger en bandspelare närvarande 
och detta är något som kan upplevas som hämmande för informanten87. Detta är dock 
något som inte kan ske vid en e-postintervju eftersom en bandspelare inte är nödvändig. 
 
Ytterligare fördel med en intervju som sker via e-post är att den inte behöver genomgå 
den tidskrävande transkriberingen eftersom detta sker direkt när informanten svarar på 
frågorna. Informantens svar fås här direkt och oredigerat. En annan fördel är tidsvinst 
för både intervjuare och informant. För intervjuarens del sparas exempelvis restid in och 

                                                 
82 Svenningsson, Lövheim & Bergquist 2003, s. 92. 
83 Svenningsson, Lövheim & Bergquist 2003, s. 92ff. 
84 Repstad, Pål 1993. Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 60. 
85 Kvale, Steinar 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 117. 
86 Repstad 1993, s. 65. 
87 Repstad 1993, s. 64. 
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denne kan också skicka iväg frågorna när tid finns. För informantens del sparas 
exempelvis tid för ett inbokat intervjubesök som annars kanske skulle ha stört i den 
dagliga verksamheten, samt att frågorna kan besvaras när informanten har tid över. För 
informanten är ytterligare fördelar att denne ges en viss anonymitet eftersom 
intervjuaren inte finns på plats. Detta kan leda till att i vissa typer av frågor är svaren 
mer sanningsenliga. Intervjuarens risk att eventuellt påverka informanten är också 
minimal eftersom intervjuaren inte finns på plats.88 Dessa fördelar är något som har 
upplevts som mycket positivt i samband med arbetet med denna uppsats. Det har bland 
annat lett till att mer tid har kunnat läggas på tolkning och analys istället för på praktisk 
bearbetning, exempelvis transkribering, av intervjumaterialet. 
 
Tidigare har nämnts att analysen av det insamlade material kommer att kopplas samman 
med de i uppsatsen redovisade teoribaserade modellerna, teorin samt den tidigare 
forskningen. Den konkreta analysen av intervjusvaren kommer att göras enligt metoden 
”meningstolkning” som beskrivs i boken Den kvalitativa forskningsintervjun. 
Meningstolkning innebär att intervjusvaren tolkas mer ingående och detta leder med 
stor sannolikhet till att texten expanderar. Tolkningen som genomförs sätts sedan in i 
den kontext som utgörs av undersökningens teorier.89 Gällande för denna uppsats består 
kontexten, förutom av teorin, även av de teoribaserade modellerna och tidigare 
forskning. Intervjusvaren från e-postintervjuerna presenteras inte som direkta citat. 
Istället presenteras svaren i en sammanhängande berättande text. Detta för att 
uppsatsens läsare ska få en bättre helhetsbild kring de teman som togs fram vid 
operationaliseringen. 
 
 

4.2.2 Enkät 
 
Inför framtagning av frågor till enkäten har en operationalisering gjorts där 
utgångspunkten har varit enkätens syfte. Syftet med enkäten är att: ge en bild kring 
filmens ställning på svenska folkbibliotek; undersöka och ge en bild av urvalsprocessen 
på svenska bibliotek gällande film samt undersöka på vilket sätt bibliotekarier bedömer 
kvalitet gällande film. 
 
Den operationalisering som har gjorts innebär att en teoretisk definierad variabel har 
tagits fram för de begrepp som ingår i enkätens syfte. Exempel på detta är att begreppet 
film har fått den teoretiskt definierade variabeln ”barn- och vuxenfilm av 
underhållningskaraktär”. Därefter har operationellt definierade variabler tagits fram för 
den teoretiska variabeln. Exempel på detta är att den teoretiskt definierade variabeln 
”barn- och vuxenfilm av underhållningskaraktär” fått de operationella definierade 
variablerna ”genretyper, kommersiellt framgångsrik, kulturell mångfald, konstnärlig 
förnyelse”. Med andra ord, genom att ta fram teoretiskt och operationellt definierade 
variabler undersöks enkätens validitet och reliabilitet. De teoretiskt definierade 
variablerna klargör olika begrepps relation till varandra och de operationellt definierade 
variablerna förtydligar hur insamling av informationen ska gå tillväga. Genom att det 

                                                 
88 Svenningsson, Lövheim & Bergquist 2003, s. 92ff. 
89 Kvale 1997, s. 174f. 
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finns en samstämmighet mellan teoretiskt och operationellt definierade variabler ökar 
graden av enkätens validitet och reliabilitet. 
 
Enkäten är konstruerad i programmet Artologik Query&Report Version 2.0, copyright 
till programmet har Artisan Global Software. Det är ett webbaserat program och all 
hantering av enkäten sker via en webbläsare.90 Enkäten var färdigkonstruerad (se Bilaga 
5) och skickades ut tillsammans med ett missivbrev (se Bilaga 4) till respondenterna via 
e-post den 10 juli 2006. Enkäten stängdes för respondenterna den 18 augusti 2006 och 
då hade en total svarsfrekvens på 83 % uppnåtts. 
 
Inför arbetet med att ta fram en enkät till uppsatsens undersökning har en mindre 
förstudie gjorts. Denna förstudie innebar att ett fåtal telefonintervjuer har genomförts 
med bibliotekschef eller inköpsansvarig för media på ett antal bibliotek som har film i 
sin samling. Frågorna som ställdes vid denna förstudie hade som syfte att ligga till 
grund för de frågor som skulle användas i enkäten samt att undersöka om det verkar har 
skett några förändringar i urvalsprocessen gällande film sedan tidigare studier 
genomförts (se 2. Tidigare forskning). Frågorna som ställdes i förstudien berörde främst 
hur biblioteken i fråga går tillväga vid urval av film och om det fanns någon 
målformulering för filmverksamheten. 
 
Enkäten som har använts i denna uppsats inleds med en fråga vars syfte är att urskilja 
vilka bibliotek som har eller inte har film. De bibliotek som inte har film i sin samling, 
men som ändå är viktiga att få med i undersökningen, ombedes att gå vidare till fråga 
31. För de bibliotek som har film följer efter första frågan ett antal frågor som 
tillsammans ska få fram en bild av bibliotekariekåren. Därefter följer frågor kring bland 
annat finansiering, beståndets storlek, filminköp, målformulering, kriterier för inköp och 
om inköpskanaler. Dessa frågor har i första hand fasta svarsalternativ med undantag för 
vissa frågor där respondenten kan ge ett eget svar om de uppräknade svarsalternativen 
inte kan användas av denne. Enkäten avslutas med två öppna frågor kring kvalitetsfilm 
där respondenten ges möjlighet att egenhändigt formulera sitt svar. Anledningen till att 
dessa frågor har valts att vara helt öppna är framförallt för att begreppet kvalitetsfilm är 
ett mycket mångtydigt begrepp och att det inte finns någon fastslagen definition som 
verkar användas. 
 
Enkäten har en hög grad av standardisering när det gäller de frågor som ska besvaras av 
respondenterna. Det är samma frågor som besvaras av alla respondenter och det finns 
ingen skillnad i hur de är formulerade eller i vilken ordning de kommer. Däremot är 
graden av standardisering låg när det gäller hur frågorna kan tolkas eftersom det är 
respondenterna som läser frågan och tolkar den utifrån sin egen förförståelse. Enkäten 
har också hög grad av standardisering när det gäller strukturering av frågorna eftersom 
frågornas svarsalternativ till den övervägande delen är fasta. Standardiseringen är också 
hög när det gäller själva frågeformulärets struktur eftersom frågorna granskar det 
undersökningen syftar till att ta reda på.91 
 

                                                 
90 Artisan Global Software 2002. Manual Artologik Query&Report Version 2.0 , s. Manual. 
91 Trost 2001, s. 55ff. 
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Hela populationen för enkätundersökningen består av huvudbibliotek i Sveriges alla 
kommuner. Från och med 2003-01-01 finns det 290 kommuner i Sverige 92. Det är detta 
antal kommuner som gäller för denna uppsats. Enligt Trosts tidigare nämnda bok, 
Enkätboken, finns populationen registrerad i en källa kallad urvalsram93. Urvalsramen 
för uppsatsens population är inget fastställt register utan är en egen sammanställning av 
uppsatsförfattarna. I urvalsramen för populationen finns en förteckning över Sveriges 
alla kommuner samt vilket bibliotek som räknas som huvudbibliotek i respektive 
kommun. Till varje bibliotek finns en framtagen e-postadress som går direkt till 
biblioteket eller till någon ansvarig person på biblioteket, exempelvis bibliotekschef 
eller inköpsansvarig för media. Eftersom den valda populationen kan räknas som liten i 
en enkätundersökning, totalt 290 stycken bibliotek, har enkäten skickas ut till hela 
populationen. Ett icke slumpmässigt urval görs först genom den första frågan i enkäten. 
Detta innebär att det enbart är de bibliotek som har film som är av egentligt intresse för 
uppsatsens syfte. Valet att göra ett urval efter första frågan är för att det ska bli möjligt 
att mäta vilka bibliotek som har film och vilka bibliotek som inte har film. 
 
När det gäller nackdelar och fördelar med enkät är det framförallt konstruktion av 
frågorna som är mest väsentlig och som till stor del i slutändan påverkar enkätens 
resultat. En felformulerad fråga kan vara öppen för olika tolkningar och därmed vara 
svårbesvarad för respondenten. För att i möjligast mån undvika problem kring 
uppsatsen frågor har den tidigare nämnda operationaliseringen genomförts. Exempel på 
frågor som kan användas i en enkät är sakfrågor och attityd- eller åsiktsfrågor94. 
Ytterligare exempel på frågor är öppna eller slutna frågor samt följdfrågor. 
 
Sakfrågor kan vara frågor som rör bakgrund, kön, ålder och utbildning. Attityd- och 
åsiktsfrågor undersöker: tycke, smak och attityder. Denna typ av frågor kan vara 
formulerade som påståendesatser eller att respondenten enbart kan svara ja eller nej.95 I 
uppsatsen enkätundersökning finns ett fåtal sakfrågor formulerade. Dessa frågar bland 
annat efter respondentens kön, anställning och utbildning. 
 
De öppna frågorna har inga fasta svarsalternativ. Nackdelen med denna typ av frågor är 
att de är beroende av vad och hur respondenten svarar. Det finns en risk att 
respondenten kan ha svarat med väldigt få ord och det kan då bli svårt att tolka dess 
innebörd. Det också finns en överhängande risk att respondenten väljer att inte svara 
alls. Fördelen med denna typ av frågor är att de kan generera svar som inte kan fås med 
fastställda svarsalternativ. När det gäller uppsatsen enkätundersökning finns det en viss 
begränsning vid de öppna frågorna. Det är själva skrivutrymmet för respondenten som 
till viss del är begränsat av enkätprogrammets konstruktion. Det enkätprogram som 
används ger möjlighet att styra hur mycket utrymme respondenten ska ges att skriva 
sina svar. Vid konstruktion av uppsatsens enkät har valet gjorts att ge så mycket 
utrymme som möjligt för respondenterna att formulera sina svar vid öppna frågor. När 
det gäller de slutna frågorna, som då har fasta svarsalternativ, finns en risk att de ger 
onyanserade svar samt att de kan vara svårtolkade för respondenten. Fördelen med 
denna typ av frågor är att de vid datainsamlingen är enkla att bearbeta samt att det 
                                                 
92 Statistis ka centralbyråns webbplats. Ändringar i kommunindelningen efter 1974 . 
93 Trost 2001, s. 25. 
94 Trost 2001, s. 63ff. 
95 Trost 2001, s. 63ff. 
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interna bortfallet oftast är litet. Nackdelen med följdfrågor kan vara att respondenten 
väljer att inte svara. Fördelen med denna typ av frågor är dock att de, som i fallet med 
öppna frågor, kan generera svar som annars inte kan fås fram. Användandet av 
kombinationen öppna samt slutna frågor och följdfrågor har fungerat väl i uppsatsens 
enkät då bland annat svarsfrekvensen på de enskilda frågorna har varit tillfredställande. 
 
Vid konstruktion av enkätfrågor är det vissa aspekter som är viktiga att ha i åtanke. 
Exempelvis ska det vara en fråga per fråga. Om frågan är formulerad på ett sådant sätt 
att det egentligen finns två eller fler frågor i en kan det bli svårtolkat för respondenten. 
Det kan även bli problem för den enkätansvarige då denna inte kan vara säker på vilken 
fråga respondenten egentligen har svarat på. Ytterligare exempel är att språket i enkäten 
ska vara vanligt. Det är viktigt att undvika ord som kan vara svårtolkade, missvisande 
och i allmänhet betraktade som ovanliga samt var noggrann med hur meningar är 
formulerade. I enkäter är det viktigt att undvika negationer och det är framförallt viktigt 
att helt och hållet undvika att använda dubbla negationer i en fråga. Negationer överlag 
kan vara svårtolkade för respondenten och som oftast krävs det att denne tänker till en 
gång extra för att vara säker på vad den faktiskt svarar på. Det är också viktigt att det i 
enkäten undviks att använda långa frågeformuleringar. Det kan vara svårt för 
informanten att komma ihåg vad som stod i början av en lång fråga. Betydelsen av att 
vara konsekvent när enkätens frågor konstrueras, när det gäller exempelvis språkbruk 
och hur orden ”ni” och ”du” används, är extra viktigt.96 Ovan nämnda aspekter har varit 
viktiga vid konstruktionen av uppsatsens enkät och de har i allra största möjliga mån 
undvikits för att på så sätt underlätta för respondenterna. 
 
En nackdel som bör nämnas när det gäller denna uppsats enkätundersökning är under 
vilken tidsperiod som enkäten skickades ut. Enkäten skickades ut via e-post till alla 
respondenter i början av juli månad. Detta är en period då vanligtvis många människor 
har semester. Det ska dock påpekas att efter två påminnelser har en svarsfrekvens på 
83 % uppnåtts, vilket får anses vara en väldigt hög svarsfrekvens för en enkät utskickad 
via e-post vid denna tidpunkt. 
 
Den största fördelen med en enkätundersökning är att enkäten kan skickas ut till många 
respondenter och därmed ge ett större underlag för en undersökning än vad exempelvis 
ett fåtal djupintervjuer kan göra. Med ett fåtal intervjuer kan en generalisering av dess 
resultat bli missvisande. Det större undersökningsresultatet som en enkätstudie kan ge 
kan resultera i en mer sammanhängande bild av ett mätbart fenomen, som i det här fallet 
hur urval gällande film går till på svenska bibliotek. Ytterligare fördel med en 
enkätundersökning är att när undersökningen är riktad mot en mindre population, som i 
detta fall, är det möjligt att inkludera hela populationen i undersökningen. 
 
Redovisning av resultatet för enkätundersökningen kommer att ske via tabeller, 
diagram, citat och flytande text. Analys, diskussion och slutsatser kring enkätresultatet 
görs i kapitel 6. Här görs också en återkoppling till tidigare forskning, de i uppsatsen 
presenterade teoribaserade modellerna samt teori. I den mån det är möjligt görs även en 
koppling till de intervjusvar som har erhållits från Bibliotekstjänst. 
 

                                                 
96 Trost 2001, s. 78ff. 
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5. Resultat 
 
I detta kapitel görs en redovisning av intervjusvaren uppdelat på de teman som 
huvudfrågeställning ett samt dess underfrågor representerar: urvals- och 
inköpsprocessen, kvalitet, påverkande faktorer och den eventuella inköpspåverkan. 
Intervjusvaren är inte framställda via direkta citat utan presenteras istället i en 
sammanhängande berättande text för att läsaren ska få en bättre helhetsbild kring de 
olika temana. Här redovisas även resultatet av enkätundersökningen som har 
genomförts på biblioteken. Redovisningen av enkätresultatet kommer att ske i tabeller, 
diagram, citat och flytande text enligt följande temaindelning: bibliotekens 
filmverksamhet (frågorna 1, 7 – 10 och 12), urvalsprocessen (frågorna 13 – 17 och 26), 
inköpskanaler (frågorna 18 – 25), kvalitet (frågorna 27 – 30) och målformulering 
(fråga 11). Avslutningsvis redovisas även ett urval av de övriga kommentarer som 
respondenterna lämnat på enkäten. 
 
 

5.1 Redovisning av intervjusvar 
 

5.1.1 Urvals- och inköpsprocessen 
 
Ansvarig för avdelningen film på Bibliotekstjänst är idag Charlotta Åkerman. Hon har 
arbetat som redaktör på Bibliotekstjänst sedan 1994 och sedan 2003 har hon arbetat med 
film. Åkerman berättar att Bibliotekstjänst har avtal med de flesta större filmbolagen 
som distribuerar film i Sverige. Från dessa får Bibliotekstjänst kontinuerligt in 
information om kommande nyutgivningar av film. Det som dock framförallt styr vad 
Bibliotekstjänst kan erbjuda biblioteken är om filmer med svensk distribution har 
hyrvideorättigheter eller inte. Det första urvalet som sker är en bedömning av de filmer 
som har kommit in till Bibliotekstjänst. Det som bedöms är om det är filmer som 
kommer att efterfrågas av biblioteken eller inte. De filmer som anses kunna bli 
efterfrågade görs sök- och beställningsbara i Bibliotekstjänsts sök- och 
beställningstjänst Media Direkt. Därefter följer en andra urvalsprocess i vilken det 
bestäms vilka filmer som ska finnas med i BTJ-häftet tillsammans med en redaktionell 
text. Denna del av urvalsprocessen innebär att varje enskild titel studeras närmre och de 
filmer som man på Bibliotekstjänst av erfarenhet vet att biblioteken är intresserade av 
och därmed efterfrågar väljs ut till BTJ-häftet. De filmer som inte kommer med i 
BTJ-häftet finns dock i webbutiken Media Direkt. På så sätt finns hela Bibliotekstjänst 
utbud av filmer tillgängliga för biblioteken. De urval som görs till Media Direkt och till 
BTJ-häftet är framförallt baserade på erfarenhet. Denna erfarenhet utgörs främst av den 
arbetserfarenhet som Bibliotekstjänst har inhämtat genom att de har haft och fortfarande 
har biblioteken som sina främsta kunder, sedan starten av företaget. I de urval som görs 
tar Bibliotekstjänst hänsyn till det totala filmutbudet inom varje genre. I denna 
urvalsprocess tar de hjälp av recensione r i dagstidningar och andra medier när det gäller 
film som biovisats i Sverige. Till övrig film, film som inte biovisats i Sverige, används 
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information från prisutdelningarna som sker vid filmfestivaler, internationell press och 
de tittkopior som Bibliotekstjänst får in från filmbolag. 97 
 
 

5.1.2 Kvalitet 
 
I BTJ-häftet nämns det att ”Böcker på skolspråk och övriga språk och AV-medier utgör 
ett kvalitetsurval”98. Vid frågan vad Bibliotekstjänst menar med ”kvalitetsurval” svarar 
Åkerman att detta innebär att en urskiljning görs i det enorma utbudet av film. Denna 
urskiljning innebär att filmer som Bibliotekstjänst tror sig veta att biblioteken inte vill 
ha i sina samlingar utesluts ur BTJ-häftet. Exempel på filmer som inte överensstämmer 
med Bibliotekstjänsts kva litetsurval är filmer som propagerar för värderingar som 
innebär förtryck, förföljelser eller diskriminering. Ytterligare exempel är filmer som på 
något sätt överdrivet spekulerar i våld.99 
 
 

5.1.3 Påverkande faktorer 
 
Åkerman säger att de yttre faktorer som främst påverkar arbetet med film är rättigheter 
och avtal. För att en enskild låntagare på ett bibliotek ska få hyra eller låna en film 
måste det finnas hyrvideorättigheter för filmen. De köpfilmer som finns ute i handeln 
säljs med köpvideorättigheter och får därmed inte lånas eller hyras ut. Bibliotekstjänsts 
arbete med film, och då främst det utbud som de kan erbjuda, är beroende av vilka 
filmer som ges ut med hyrvideorättigheter. Det är alltså inte alltid att en film ges ut med 
både hyrvideorättigheter och köpvideorättigheter. Dessutom kan det också vara så att 
det inte är samma filmbolag eller distributör som innehar båda dessa typer av 
rättigheter.100 
 
Eftersom Bibliotekstjänst har avtal med de flesta större filmbolagen kan de därmed från 
dessa filmbolag erbjuda deras filmer som har hyrvideorättigheter. Om ett bibliotek har 
gjort en efterfrågan rörande en film som inte finns tillgänglig via de filmbolag som 
Bibliotekstjänst redan har avtal med måste en förhandling med den aktuella utgivaren 
ske, gällande den då specifikt efterfrågade filmen. Åkerman berättar också att en del 
filmbolag använder sig av ”holdback”, det vill säga en del filmer får inte lånas eller 
hyras ut på bibliotek förrän en viss tid förlupit efter releasedatumet.101 
 
Vid förfrågan om bibliotekslagen och/eller UNESCO:s folkbiblioteksmanifest är 
relevanta för filmverksamheten svarar Åkerman att hon anser att dessa är indirekt 
relevanta. Hon menar att lagen och manifestet är mer direkt relevanta för biblioteken 
eftersom dokumenten i fråga är riktade till biblioteken. Den indirekta relevansen för 

                                                 
97  Intervjusvar från filmansvarige på Bibliotekstjänst, Charlotta Åkerman. 
98 BTJ-häftet 2006. Nr 1. 
99 Intervjusvar från filmansvarige på Bibliotekstjänst, Charlotta Åkerman. 
100 Intervjusvar från filmansvarige på Bibliotekstjänst, Charlotta Åkerman. 
101 Intervjusvar från filmansvarige på Bibliotekstjänst, Charlotta Åkerman. 
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Bibliotekstjänst uppstår i och med att det är biblioteken som är deras kunder.102 Samma 
förfrågan har ställts till den informationsansvarige på Bibliotekstjänst, Martin Petri. Han 
svarar att bibliotekslagen och folkbiblioteksmanifestet är i allra högsta grad relevanta 
för Bibliotekstjänsts verksamhet. Genom att Bibliotekstjänst erbjuder produkter och 
tjänster till biblioteken bidrar Bibliotekstjänst till en läsande och lärande process i 
samhället.103 
 
 

5.1.4 Den eventuella inköpspåverkan 
 
Åkerman anser, när vi frågar om Bibliotekstjänst på något sätt kan styra eller påverka 
bibliotekens inköp av film, att det är upp till varje enskilt bibliotek hur mycket de väljer 
att påverkas av Bibliotekstjänst när de gör sina inköp av film. Åkerman säger också att 
bibliotekens filmsamlingar skiljer sig åt från bibliotek till bibliotek. Exempelvis nämner 
hon att vissa bibliotek har ett litet eller stort filmutbud medan en del har valt att bara ha 
barnfilmer. En del bibliotek vill fungera som ett komplement till 
videouthyrningsbutiker, alternativt att de köper in de filmer som låntagarna efterfrågar. I 
och med att biblioteken har olika inriktningar på sina filmsamlingar skiljer sig därmed 
deras inköpsbehov åt. Detta i sin tur leder till att biblioteken använder sig av 
Bibliotekstjänsts olika tjänster på skilda sätt. Exempelvis väljer en del bibliotek att 
enbart använda sig av Media Direkt medan andra hellre i första hand använder 
BTJ-häftet. Ytterligare ett förfaringssätt vid inköp är att bibliotekarierna på biblioteken 
använder sig av en kombination av Media Direkt och BTJ-häftet. Biblioteken har också 
möjligheten att använda tjänsten Profiltjänst som Bibliotekstjänst erbjuder sina kunder. 
Denna tjänst innebär att biblioteken överlåter urval och inköp till Bibliotekstjänst som 
baserar dessa på en detaljerad specifikation eller profil.104 
 
 

                                                 
102 Intervjusvar från filmansvarige på Bibliotekstjänst, Charlotta Åkerman. 
103 Intervjusvar från informationsansvarige på Bibliotekstjänst, Martin Petri. 
104 Intervjusvar från filmansvarige på Bibliotekstjänst, Charlotta Åkerman. 
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5.2 Redovisning av enkät 
 
Enkäten skickades ut, vilket har tagits upp i metodkapitlet, till 290 bibliotek varav 242 
stycken bibliotek svarade. Detta ger en svarsfrekvens på 83 %. Redovisning av frågorna 
två till sex har valts bort då antalet respondenter på dessa frågor är för få för att dra 
några generella slutsatser kring de ämnen som frågorna berör. Syftet med dessa frågor 
var från början att få fram och ge en bakgrundsbild av bland annat bibliotekariekåren. 
Efter en sammanställning av enkäten har insikten gjorts att detta resultat inte ger en 
rättvis bild då antalet respondenter egentligen är för få sett till antalet verksamma 
bibliotekarier som finns idag. Det har även i efterhand konstaterats att dessa frågor och 
det insamlade resultatet inte i något större avseende har någon direkt relevans för 
uppsatsens huvudsyfte, som är inriktat på bibliotekens filmverksamhet. I de fall där 
procentsatser redovisas har valet gjorts att konsekvent använda enbart heltal. Det ska då 
påpekas att procentsatserna därmed är avrundade och inte visar några decimaler. Detta 
kan i vissa fall innebära att den totala procentsatsen inte blir exakt 100 % om 
procentsatserna med enbart heltal läggs ihop. Ytterligare kommentar till redovisningen 
av enkäten som följer nedan är att i de fall som respondenterna har angett BTJ som svar 
har tolkningen gjorts att de avser Bibliotekstjänst. Detta eftersom Bibliotekstjänst sedan 
tidigare även är känt under namnet BTJ (se 1.1 Beskrivning av Bibliotekstjänsts 
organisation) och att BTJ verkar som oftast användas i vardagligt tal. 
 
 

5.2.1 Bibliotekens filmverksamhet 
 
Av de 242 svarande respondenterna är det 214 bibliotek (88 %) som har film i sitt 
mediebestånd (fråga 1). Därmed är det 28 bibliotek (12 %) av de svarande 
respondenterna som inte har film. Med andra ord, majoriteten av biblioteken har film i 
sin samling för användare att hyra/låna. Det totala bortfallet på enkäten är 48 
respondenter. Även om dessa 48 respondenter skulle svara att de inte har film skulle 
detta inte i någon högre grad påverka resultatet eftersom majoriteten fortfarande skulle 
ligga hos de bibliotek som har film. Det är dock inte troligt att alla 48 respondenter 
skulle svara nej på denna fråga. 
 
Det är endast de bibliotek som har film som är av egentligt intresse för denna uppsats 
och som fortsättningsvis kommer att vara den siffra som är utgångspunkt för resterande 
frågor. Detta antal är alltså 214 stycken respondenter. 
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På frågan om hur biblioteken finansierar sin filmverksamhet (fråga 7) är antalet 
svarande respondenter 213, vilket innebär att bortfallet är en. Det vanligaste sättet för 
biblioteken att finansiera sin filmverksamhet är genom att användaren betalar en avgift 
för att hyra/låna film (se figur 5:1). Detta alternativ har 91 stycken (43 %) av 
respondenterna angett. Därefter kommer alternativet att filmverksamheten är inkluderad 
i den ordinarie budgeten, 85 svarande (40 %). Under det tredje svarsalternativet, ”Om 
annat, specificera” var det hela 29 respondenter (14 %) som angav att de finansierade 
sin filmverksamhet genom en kombination av att användaren betalar en avgift samt att 
verksamheten är inkluderad i den ordinarie budgeten. Detta svarsalterna tiv har därför 
ordnats till att vara en egen kategori. Exempel på andra svarsalternativ som har angetts 
under ”Om annat, specificera” är: ”Projekt med inköpsstöd från kulturrådet”, ”Dels i 
budget, dels av sponsorer” och ”Har tidigare fått extra medel för inköp av film och 
musik”. 
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Figur 5:1 Bibliotekens finansiering av filmverksamheten. 
 
 
För de respondenter som hade angivit att filmverksamheten var inkluderad i bibliotekets 
inköpsbudget fanns uppföljningsfrågan om hur stor del av budgeten som går till film 
(fråga 8). Antalet svarande respondenter (142 stycken) på denna fråga överrensstämmer 
inte med antalet (85 stycken) som har angett att filmverksamheten är inkluderad i den 
ordinarie budgeten på föregående fråga. En anledning till detta skulle kunna vara att det 
även är respondenter som använder sig av en kombination av olika 
finansieringsalternativ som också att svarat på denna fråga. Därför är det svårt att 
redovisa antalet verkliga bortfall på frågan. Av de svarande respondenterna är det 123 
stycken (87 %) som har angett att mindre än 10 % av filmverksamheten är inkluderad i 
bibliotekets inköpsbudget. Det är 18 stycken (13 %) som har angett att det är mellan 
10 % till 20 % av bibliotekets inköpsbudget som går till filmverksamheten. Det är en 
respondent (1 %) som har angett att det är 20 % till 30 % som går till filmverksamheten. 
Det är ingen av de tillfrågade respondenterna som har angett något av de svarsalternativ 
som ligger i intervallen 30 % till mer än 50 %. 
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Respondenterna har också fått ange hur stort deras filmbestånd är idag (fråga 9). På 
denna fråga är det 211 respondenter som har svarat, vilket innebär att bortfallet är tre. 
Många respondenter har angett att de har ett filmbestånd som består av mer än 1 000 
filmer, 37 stycken (18 %) (se figur 5:2). Det är också många som har angett att de har 
ett filmbestånd som består av 100 – 200 filmer, 31 stycken (15 %). Därefter kommer ett 
antal respondenter som har ett bestånd bestående av mindre än 100 filmer, 27 stycken 
(13 %). Resterande respondenter är fördelat mellan intervallen 200 – 1 000 filmer i 
beståndet. 
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Figur 5:2 Storlek på bibliotekens filmbestånd. 
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På frågan om hur många filmer som biblioteken köper in per månad (fråga 10) är antalet 
svarande respondenter 206 stycken. Bortfallet är då åtta. Den övervägande delen av 
respondenterna, 144 stycken (70 %), har angett att de köper in 1 – 5 filmer per månad 
till biblioteket (se figur 5:3). Det näst vanligaste alternativet är att biblioteken köper in 
6 – 10 filmer per månad, 33 stycken (16 %). Det är endast ett fåtal av de svarande 
respondenterna som har angett de svarsalternativ som ligger i intervallen 11 till fler än 
20 filmer som köps in per månad. 
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Figur 5:3 Antalet filmer som biblioteken köper in per månad. 
 
 
En av enkätens frågor undersöker vilken orsak som biblioteken anser vara den främsta 
till att det ska finnas film i bibliotekens samling (fråga 12). Antalet svarande på denna 
fråga är 213 stycken och bortfa llet är därmed en. Den övervägande delen av 
respondenterna, 139 stycken (65 %), anser att film är en självklar del i det kulturutbud 
som ett bibliotek ska tillhandahålla. Det näst vanligaste alternativet, 54 stycken (25 %), 
är att biblioteken anser att deras filmutbud ska fungera som ett komplement till det 
kommersiella utbudet som finns på marknaden. Av de övriga svarsalternativen som 
fanns att välja mellan är det endast ett fåtal av respondenterna som har valt dessa. ”Att 
bibliotekens filmutbud ska locka till sig nya användare” har 5 stycken (2 %) valt och 
”Att bibliotekets filmutbud ska vara en del i det medieutbud som enligt bibliotekslagen 
ska finnas på ett bibliotek” har 9 stycken (4 %) valt. Exempel på andra svarsalternativ 
som har angetts under ”Om annat, specificera” är att en kombination av de ovan 
nämnda alternativen skulle vara gällande för filmverksamheten. 
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5.2.2 Urvalsprocessen 
 
En av enkätens frågor undersöker vilken typ av filmutbud som biblioteken främst satsar 
på att erbjuda sina användare (fråga 13). Antalet svarande respondenter på denna fråga 
är 205 stycken och ger då ett bortfall på nio. Den övervägande delen av respondenterna, 
124 stycken (60 %), har angett att de satsar på ett brett utbud bestående av alla 
genretyper. Det näst vanligaste är att respondenterna satsar på ett utbud som främjar 
kulturell mångfald, 39 stycken (19 %). Därefter är det relativt jämt fördelat mellan 
alternativen ”Utbud som består av kommersiellt framgångsrik film”, 4 stycken (2 %), 
och ”Utbud som främjar konstnärlig förnyelse”, 5 stycken (2 %). Något intressant är att 
under svarsalternativet ”Om annat, specificera” har en ny kategori kunnat tas fram. 
Denna kategori är barn- och ungdomsfilm/barn- och familjefilm, vilket 15 stycken 
respondenter (7 %) har att ange tt. 
 
På flervalsfrågan om hur biblioteken bestämmer vilka filmer som ska köpas in till sin 
filmsamling (fråga 14) har totalt 604 svar angetts (se tabell 5:1). Under svarsalternativet 
”Om annat, specificera” har ett antal nya kategorier kunnat göras. Dessa är: ”En person 
bestämmer inköpen, en utomstående expert bestämmer”; ”Eget filmintresse, ser mycket 
på film” samt ”Utgår från Bibliotekstjänsts listor”. Den övervägande delen av 
respondenterna, 157 stycken (73 %), har angett att det genom diskussion på 
inköpsmöten bestäms vilka filmer som ska köpas in till biblioteket. Det är också många 
respondenter som genom att läsa recensioner bestämmer vilka filmer som ska köpas in 
till biblioteket, 147 stycken (69 %). Närmst därefter har respondenterna angett att de går 
efter användarnas önskemål när det bestäms vilka filmer som ska köpas in till 
biblioteket, 105 stycken (49 %). Det är nästan lika många som har angett att de tittar på 
tv-program som tar upp film, 62 stycken (29 %), eller att de letar information på olika 
webbplatser, 52 stycken (24 %), för att på så sätt inhämta information om de filmer som 
är aktuella för eventuella inköp till biblioteket. Det är däremot ett fåtal som har någon 
videoansvarig grupp som bestämmer inköpen, 31 stycken (14 %), eller som tittar på 
filmfestivaler och på så sätt får information om film, 28 stycken (13 %). 
 
 
Tabell 5:1 Bibliotekens tillvägagångssätt när de bestämmer vilka filmer som ska köpas 
in till filmsamlingen 
Svarsalternativ Antal Fördelning 
Diskussion sker på inköpsmöte 157 73 % 
Läser recensioner 147 69 % 
Går efter användarnas önskemål 105 49 % 
En videoansvarig grupp bestämmer 31 14 % 
Leta information på olika webbplatser 52 24 % 
Tittar på tv-program som tar upp film 62 29 % 
Tittar på filmfestivaler och får på så sätt information om film 28 13 % 
En person bestämmer inköpen 6 3 % 
Eget filmintresse, ser mycket på film 9 4 % 
Utgår från Bibliotekstjänsts listor 2 1 % 
Om annat, specificera 5 2 % 
Summa 604  
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Det har också ställts en fråga i enkäten som liknar föregående fråga, men på den här 
frågan har respondenterna enbart kunnat välja ett alternativ. Frågan vill undersöka vilket 
alternativ som har störst betydelse när biblioteken bestämmer vilka filmer som ska 
köpas in (fråga 15). Antalet svarande respondenter på denna  fråga är 209 stycken, vilket 
innebär att bortfallet är fem. På den här frågans svarsalternativ ”Om annat, specificera” 
har det inte kunnat göras några nya kategorier på samma sätt som under föregående 
fråga. Det tillvägagångssätt som har mest betydelse (se tabell 5:2) är att det sker 
diskussion på inköpsmöte om vilka filmer som ska köpas in till bibliotekets 
filmsamling, 100 stycken (48 %). Det näst betydelsefulla tillvägagångssättet är att läsa 
recensioner, 54 stycken (26 %), för att på så sätt bestämma vilka filmer som ska köpas 
in. På övriga svarsalternativ är det endast ett fåtal respondenter som menar att de 
tillvägagångssätten är de mest betydelsefulla. 
 
 
Tabell 5:2 Bibliotekens tillvägagångssätt som har störst betydelse när de bestämmer 
vilka filmer som ska köpas in till filmsamlingen 
Svarsalternativ Antal Fördelning 
Diskussion sker på inköpsmöte 100 48 % 
Läser recensioner 54 26 % 
Går efter användarnas önskemål 10 5 % 
En videoansvarig grupp bestämmer 23 11 % 
Leta information på olika webbplatser 4 2 % 
Tittar på tv-program som tar upp film 2 1 % 
Tittar på filmfestivaler och får på så sätt information om film 1 0 % 
Om annat, specificera 15 7 % 
Summa 209  
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På flervalsfrågan om vilka kriterier en film ska uppfylla för att den ska köpas in till 
biblioteket (fråga 16) har 538 svar angetts. Det är relativt jämnt fördelat (se tabell 5:3) 
mellan svarsalternativen ”Filmen ska ha fått bra omdöme i recensioner”, ”Filmen ska 
intressera låntagarna” och ”Filmen ska ha en viss innehållslig kvalitet”. Det är 166 
stycken (78 %) som har angett det första svarsalternativet, det är 160 stycken (75 %) 
som har angett det andra svarsalternativet, och det är 154 stycken (72 %) som har angett 
det tredje svarsalternativet. De övriga svarsalternativen är det endast ett fåtal av 
respondenterna som har angett som svar. 
 
 
Tabell 5:3 Vilka kriterier som biblioteken anser att en film ska uppfylla för att den ska 
köpas in till bibliotekens filmsamling 
Svarsalternativ Antal Fördelning 
Filmen ska ha fått bra omdöme i recensioner 166 78 % 
Filmen ska intressera låntagarna 160 75 % 
Filmen ska inte finnas tillgänglig hos lokal videouthyrare 25 12 % 
Filmen ska vara baserad på en bok 12 6 % 
Filmen ska tillfredställa en specifik målgrupp 17 8 % 
Filmen ska ha en viss innehållslig kvalitet 154 72 % 
Om annat, specificera 4 2 % 
Summa 538  
 
 
Även föregående fråga har ställts i en liknande version där respondenterna enbart har 
kunnat välja ett alternativ som visar på vad som har störst betydelse när biblioteken ska 
köpa in film till sin samling (fråga 17). På frågan har 209 stycken respondenter svarat, 
vilket ger ett bortfall på fem. De kriterier som har störst betydelse för biblioteken (se 
tabell 5:4) vid inköp är att filmen ska ha en viss innehållslig kvalitet. Detta alternativ är 
valt av 76 respondenter (36 %). Det näst vanligaste alternativet, att filmen ska intressera 
låntagarna, har 63 respondenter (30 %) valt. Därefter är det att filmen ska ha fått bra 
omdöme i recensioner som biblioteken anser vara betydelsefullt, vilket 57 respondenter 
(27 %) har valt. 
 
 
Tabell 5:4 Vilka kriterier som en film ska uppfylla och som enligt biblioteken har störst 
betydelse när film ska köpas in till bibliotekens filmsamling 
Svarsalternativ Antal Fördelning 
Filmen ska ha fått bra omdöme i recensioner 57 27 % 
Filmen ska intressera låntagarna 63 30 % 
Filmen ska inte finnas tillgänglig hos lokal videouthyrare 2 1 % 
Filmen ska vara baserad på en bok 3 1 % 
Filmen ska tillfredställa en specifik målgrupp 4 2 % 
Filmen ska ha en viss innehållslig kvalitet 76 36 % 
Om annat, specificera 4 2 % 
Summa 209  
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På frågan om inköpskanalernas recensioner som finns i deras listor/häften/kataloger har 
någon betydelse för det urval som görs på biblioteken gällande film (fråga 26), är det 
202 respondenter som har svarat. Bortfallet är därmed tolv stycken. Resultatet visar att 
det är 102 respondenter (50 %) som anser att recensionerna har ganska mycket 
betydelse för urvalet de gör (se figur 5:4). Det är 54 stycken (27 %) som anser att 
recensionerna inte har någon speciellt betydelse för det urval som görs. Om de båda ja-
svarsalternativen (”Ja, mycket” och ”Ja, ganska”) läggs ihop är det 136 stycken (67 %) 
som menar att recensionerna har någon form av betydelse. Om samma sak görs med de 
båda nej-svarsalternativen (”Nej, inte speciellt” och ”Nej, inte alls”) är det 66 
respondenter (33 %) som menar att recensionerna inte har någon form av betydelse. 
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Figur 5:4 Vilken betydelse inköpskanalernas recensioner som finns i deras 
listor/häften/kataloger har. 
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5.2.3 Inköpskanaler 
 
På frågan om vilken/vilka inköpskanaler som biblioteken använder för inköp av film 
(fråga 18), som är en flervalsfråga, har 395 svar angetts. Utifrån svarsalternativet ”Om 
annat, specificera” har nya kategorier kunnat göras. Dessa är: Mediadistribution, 
Filmbiblioteket och Filmcentrum. De två inköpskanalerna som biblioteken framförallt 
använder sig av vid inköp av film (se figur 5:5) är Bibliotekstjänst och Förlagett. Det är 
184 respondenter (86 %) som använder sig av Bibliotekstjänst och det är 132 
respondenter (62 %) som använder Förlagett. Som tredje alternativ har respondenterna 
angett Filmdata, 55 stycken (26 %). De övriga alternativen är det endast ett fåtal 
respondenter som har angett. 
 
 

86%

62%

26%

1% 1% 5% 4%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

BTJ

Fö
rlag

ett

Fil
mdat

a

Medi
adi

stri
but

ion

Film
bib

liot
eke

t

Film
cen

trum Anna
t

Figur 5:5 Vilka inköpskanaler som biblioteken använder sig av vid inköp av film. 
 
 
I enkäten har det också frågats efter vilken inköpskanal som biblioteken främst 
använder sig av idag för inköp av film (fråga 19). De svarsalternativ som 
respondenterna kunde vä lja mellan var: ”BTJ”, ”Förlagett”, ”Filmdata” och ”Om annat, 
specificera”. Denna fråga har ett bortfall på nio och frågan har därmed besvarats av 205 
respondenter. De är två inköpskanaler som klart dominerar marknaden när det gäller 
filminköp till biblioteken. Det är Bibliotekstjänst samt Förlagett. Av de 205 
respondenterna som har besvarat frågan är det 123 stycken (60 %) som har angett att de 
främst använder sig av Bibliotekstjänst och det är 59 stycken (29 %) som har angett att 
de främst använder sig av Förlagett. Dessa två företag tillsammans används då av 182 
respondenter (89 %). De övriga alternativen är det endast ett fåtal respondenter som har 
angett (”Filmdata” 15 stycken (7 %) och ”Om annat, specificera” 8 stycken (4 %)). De 
respondenter som hade angett ett annat svarsalternativ var för få för att kunna 
kategoriseras. 
 
Enkätfrågan om hur den främst använda inköpskanalen fungerar gällande utbud, pris, 
leveranstid samt tillgång till recensioner/bedömning (fråga 20), var i enkäten uppdelad 
på fyra sammanhängande frågor. Här redovisas en sammanställning av de svar som 
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respondenterna har angett (se tabell 5:5). På frågan om hur den främst använda 
inköpskanalen fungerar när det gäller utbudet visar resultatet på att den övervägande 
delen av respondenterna, 153 stycken (73 %), tycker att utbudet är bra. När det gäller 
pris tycker även här den övervägande delen av respondenterna, 107 (52 %), att priset är 
bra. Också leveranstiden för den främst använda inköpskanalen anser de svarande 
respondenterna, 142 stycken (69 %), att den är bra. När det gäller tillgång till 
recensioner/bedömning är det 100 respondenter (50 %) som anser att de är bra. 
 
 
Tabell 5:5 Bibliotekens attityder i förhållande till den främst använda inköpskanalens 
utbud, pris, leveranstid samt tillgång till recensioner/bedömning 
Svarsalternativ Dåligt Mindre bra Bra Mycket bra Antal Bortfall 
Utbud 2 (1 %) 25 (12 %) 153 (73 %) 30 (14 %) 210 4 
Pris 17 (8 %) 70 (34 %) 107 (52 %) 11 (5 %) 205 9 
Leveranstid 8 (4 %) 36 (17 %) 142 (69 %) 21 (10 %) 207 7 
Tillgång till 
recensioner/ 
bedömning 

29 (14 %) 55 (27 %) 100 (50 %) 18 (9 %) 202 12 

       
 
 
I enkäten har det också ställts en fråga som undersöker om respondenterna tidigare har 
använt någon inköpskanal som inte är densamma som den de främst använder sig av 
idag (fråga 21). Denna fråga har besvarats av 205 respondenter vilket ger ett bortfall på 
nio. Resultatet på frågan visar att det är en övervägande del, 128 stycken (62 %), som 
använder sig av samma inköpskanal som tidigare. Därmed är det 77 stycken (38 %) som 
idag använder sig av en annan inköpskanal än vad de tidigare gjort. 
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Till föregående fråga har en uppföljningsfråga ställts (fråga 22). Med utgångspunkt i 
antalet ja-svar på föregående fråga (fråga 21), vilket var 77 stycken, har 75 stycken 
respondenter besvarat denna fråga. Detta ger ett bortfall på två. Av dessa 75 
respondenter är det flera stycken som har angett mer än ett svar. Därför överstiger 
antalet svar antalet respondenter på denna fråga. Här redovisas en sammanställning av 
respondenternas svar (se tabell 5:6). Utifrån respondenternas svar går det att utläsa att 
40 stycken har tidigare använt sig av Bibliotekstjänst som inköpskanal. Men idag har 
dessa bibliotek, helt eller delvis, gått över till något annat bolag. Fördelningen på de 
övriga alternativ är relativt jämnt fördelat. Spridningen ligger mellan 6 – 16 i antal 
respondenter. 
 
 
Tabell 5:6 Redovisning av vilka inköpskanaler som biblioteken tidigare har använt sig 
av vid inköp av film till sin samling 
Svarsalternativ Antal 
Bibliotekstjänst 40 
Förlagett 16 
Svenska filminstitutet 6 
Filmcentrum 9 
Filmdata 10 
Övriga 13 
Summa 94 
 
 
På frågan om det finns någon genre som biblioteken anser att de saknar i det utbud som 
erbjuds av den främst använda inköpskanalen (fråga 23), är bortfallet åtta vilket innebär 
att det är 206 respondenter som har svarat. Av de svarande respondenterna är det 171 
stycken (83 %) som anser att de inte saknar någon genre hos den inköpskanal som de 
främst använder sig av. Det är 35 stycken (17 %) som anser att de saknar någon genre. 
Till denna fråga fanns en uppföljningsfråga (fråga 24) som skulle undersöka vilken 
genre som biblioteken ansåg sig sakna hos den främst använda inköpskanalen. Tyvärr är 
antalet svar på uppföljningsfrågan för få och alltför spridda för att kunna sammanställas. 
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Enkätfrågan om utbudet inom en viss genre som bibliotekens främsta inköpskanal 
erbjuder (fråga 25), var i enkäten uppdelad på tio sammanhängande frågor. Här nedan 
redovisas en sammanställning av de svar som respondenterna har angett (se tabell 5:7). 
Överlag visar resultatet på att utbudet inom genrerna, som erbjuds av de 
inköpskanalerna som biblioteken främst använder sig av, anser respondenterna är bra. 
Det ska dock påpekas att inom genrerna skräck, västern, science fiction och fantasy är 
det en relativt stor andel av de svarande respondenterna som anser att det utbud som 
erbjuds är mindre bra. 
 
 
Tabell 5:7 Bibliotekens attityder i förhållande till det utbud som den främst använda 
inköpskanalen erbjuder inom olika genrer 
Svarsalternativ Dåligt Mindre bra Bra Mycket bra Antal Bortfall 
Action 3 (2 %) 23 (13 %) 140 (81 %) 6 (4 %) 172 42 
Skräck 7 (4 %) 52 (31 %) 107 (63 %) 3 (2 %) 169 45 
Romantik 2 (1 %) 11 (6 %) 154 (89 %) 7 (4 %) 174 40 
Komedi 3 (2 %) 14 (8 %) 147 (84 %) 11 (6 %) 175 39 
Drama 2 (1 %) 11 (6 %) 134 (76 %) 29 (17 %) 176 38 
Västern 15 (9 %) 58 (35 %) 91 (54 %) 4 (2 %) 168 46 
Science fiction 9 (5 %) 57 (33 %) 102 (60 %) 3 (2 %) 171 43 
Fantasy 6 (3 %) 45 (26 %) 119 (69 %) 4 (2 %) 174 40 
Thriller 3 (2 %) 12 (7 %) 142 (83 %) 14 (8 %) 171 43 
Äventyr 3 (2 %) 16 (9 %) 146 (85 %) 6 (4 %) 171 43 
       
 
 

5.2.4 Kvalitet 
 
På flervalsfrågan om vilket/vilka alternativ som biblioteken utgår från vid 
kvalitetsbedömning av film (fråga 27), har 424 svar angetts. Resultatet visar (se tabell 
5:8) att en övervägande del av biblioteken, 170 stycken (79 %), utgår från egen intuition 
och erfarenhet för att kvalitetsbedöma en film. Därefter kommer svarsalternativen 
”Jämför filmen med andra filmer inom samma genre”, 75 stycken (35 %), och ”Jämför 
filmen med andra filmer överlag”, 70 stycken (33 %). 
 
 
Tabell 5:8 Redovisning av vad biblioteken utgår från vid kvalitetsbedömning av film 
Svarsalternativ Antal Fördelning 
Egen intuition och erfarenhet visar på vad som är hög kvalitet 170 79 % 
Utlåningsfrekvens 41 19 % 
Filmens hantverk 36 17 % 
Filmens inköpspris 10 5 % 
Jämför filmen med andra filmer överlag 70 33 % 
Jämför filmen med andra filmer inom samma genre 75 35 % 
Om annat, specificera 22 10 % 
Summa 424  



 57 

Fråga 28 var i enkäten en öppen fråga där respondenterna skulle svara på vad de anser 
att kvalitetsfilm är. Bortfallet på frågan var hela 91 stycken. 123 respondenter svarade 
på frågan och utifrån de svar som lämnats har åtta kategorier kunnat urskiljas. Dessa är: 
tekniskt hantverk, recensioner, innehåll, bestående värde, filmtitel, smal film, 
svårbesvarat och övrigt. 
 
Den största kategorin innehåller 34 svar, vilka anser att kvalitetsfilm är filmer som är 
bra gjorda sett till det tekniska hantverket exempelvis ljus, ljud och foto. Som svar på 
frågan skriver till exempel en respondent: ”Gott filmiskt hantverk och behärskning av 
filmspråk och berättarteknik.” 
 
En annan kategori som innehåller svar från 23 respondenter är kategorin: recensioner. 
Denna kategori har skapats med utgångspunkt i att respondenter har svarat att de anser 
att kvalitetsfilm är filmer som fått bra omdömen i recensioner. Exempelvis skriver en 
respondent att kvalitetsfilm är: ”Film som överlag blivit uppmärksammade och fått bra 
recensioner i olika media, som t ex Filmkrönikan och i filmtidskrifter och i dagspress.” 
 
Svaren från 25 respondenter har samlats under kategorin: innehåll, detta då de menar att 
kvalitetsfilm är filmer där handlingen är bra. En respondent skriver: ”Bra handling, bra 
skådespelare, inte mer våld än vad handlingen kräver, tankeväckande, allmänt 
intressant.” En annan skriver: ”Bra innehåll, bra skådespelare, film som berör. Inte 
filmer byggda på klichéer.” 
 
Ytterligare en kategori som sammanställts är kategorin: bestående värde. I denna 
kategori hittas svar från tio respondenter. De anser att kvalitetsfilm utmärks av att 
filmen har ett bestående värde och inte är så kallade dagsländor. 
 
Två kategorier med samma antal svar är kategorierna: filmtitel och smal film. Båda 
innehåller svar från 4 respondenter vardera. Filmtitel innebär att respondenten har valt 
att svara på frågan med att skriva titeln på en film medan smal film innebär att 
respondenterna svarat att de anser att kvalitetsfilm är filmer som inte är alltför 
kommersiella. 
 
Två kategorier kvarstår. Dessa är övrigt som innehåller svar från 12 respondenter samt 
kategorin svårbesvarat som innehåller svar från 11 respondenter. Svaren i kategorin 
övrigt är av den karaktären att de inte kunnat inordnas under någon av de andra 
kategorierna. Exempelvis har en respondent svarat: ”Sitter i ryggmärgen!” 
Respondenterna som skrivit att de inte kan svara på frågan på grund av att den är får 
svår och att det skulle krävas en alltför lång utläggning har fått tillhöra kategorin 
svårbesvarat. 
 
På frågan om respondenterna har definierat begreppet kvalitetsfilm i sin 
biblioteksverksamhet (fråga 29) var det 207 svar som kom in av 214, alltså ett bortfall 
på sju svaranden. Av de 207 respondenter som svarade var det bara 11 (5 %) som hade 
definierat begreppet. De övriga 196 (95 %) har inte någon definition av kvalitetsfilm i 
sin biblioteksverksamhet. 
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Då det endast är ett väldigt litet antal bibliotek som har en definition av vad 
kvalitetsfilm är leder det till att svaren på nästa fråga (fråga 30), där respondenterna 
ombedes att skriva ner sin definition av kvalitetsfilm om de har en sådan, är väldigt få. 
De nedskrivna svaren indikerar inte heller någon samstämmighet. En respondent har 
exempelvis svarat: ”Film som får goda recensioner i dags- och fackpress. – Film som 
prisbelönas på filmfestivaler” medan en annan svarat: 
 

I vår medieplan står: det som köps in skall vara av god kvalitet – litterärt, 
språkligt, pedagogiskt, musikaliskt eller på annat sätt. Särskild omsorg skall 
härvid ägnas inköp av medier för barn och ungdom. Biblioteket tar avstånd från 
alla medier som spekulerar i våld, fördomar och verklighetsförfalskning. 

 
 

5.2.5 Målformulering 
 
En av enkätens frågor undersöker om de svarande respondenterna har någon nedskriven 
målformulering på sitt bibliotek när det gäller filmverksamheten (fråga 11). På denna 
fråga är det 210 respondenter som har svarat, vilket ger ett bortfall på fyra. Det är hela 
154 stycken (74 %) som har svarat att de inte har någon nedskriven målformulering för 
filmverksamheten på biblioteket. Det är 34 stycken (16 %) som har svarat att de har en 
nedskriven målformulering för filmverksamheten. Det är 10 stycken (5 %) respektive 12 
stycken (6 %) som har angett att de håller på att ta fram en målformulering eller som har 
angett något annat alternativ. Under annat är det framförallt alternativen ” … det finns 
en målformulering men den är inte nedskriven … ” och ” … samma inköpspolicy som 
för övriga media … ” som märks mest. 
 
 

5.2.6 Övriga kommentarer 
 
Sist i enkäten var det möjligt för respondenterna att fritt ge kommentarer under rubriken 
”Övriga kommentarer”. 66 stycken, av de 242 respondenter som totalt svarande på 
enkäten, valde att skriva något här och kommentarerna skiljer sig mycket åt. En del 
skriver om hur uppskattad filmverksamheten är av låntagarna, andra nämner att de för 
närvarande inte har några filmer men att det är på väg och någon önskar se en ”… mera 
djupgående diskussion om filmmediets form och innehåll inom biblioteksvärlden”. 
Något som flera respondenter valt att ta upp är utlåningslicenser och hyrvideorättigheter 
i förhållande till inköpskanalerna. Exempelvis skriver en respondent: ”Inköpsställena 
styrs mycket av att bibliotek är beroende av att kunna lita på att få tillgång till 
utlåningslicens.” En annan skriver: ”Det saknas alltför många filmtitlar med 
utlåningsrättigheter.” 
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5.3 Sammanfattning av resultat 
 

5.3.1 Sammanfattning av intervjuresultat 
 
I Bibliotekstjänsts urvals- och inköpsprocess är de urval som görs framförallt baserade 
på erfarenhet. En erfarenhet som bygger på den arbetserfarenhet som Bibliotekstjänst 
har samlat på sig under alla de år som företaget har funnits. Det går att urskilja två urval 
som görs av Bibliotekstjänst. I det första urvalet sker en mer allmän bedömning om 
filmen i fråga kan komma att efterfrågas av biblioteken eller inte. De filmer som anses 
kunna bli efterfrågade görs då sök- och beställningsbara i tjänsten Media Direkt. I det 
andra urvalet görs en bedömning av vilka filmer som ska finnas med i BTJ-häftet, och 
då presenteras tillsammans med en redaktionell text. I denna andra del av urvalet 
studeras varje enskild filmtitel närmre. I urvalsprocessen tar Bibliotekstjänst hänsyn till 
det totala filmutbudet inom varje genre. Och till sin hjälp använder de sig av recensioner 
i dagstidningar och andra medier, information från prisutdelningar, internationell press 
men också tittkopior som de får från olika filmbolag. Det som dock först och främst styr 
vad Bibliotekstjänst kan erbjuda i sitt filmutbud till biblioteken är om filmen i fråga har 
hyrvideorättigheter eller inte. 
 
Bibliotekstjänst gör även, enligt dem själva, ett kvalitetsurval. Detta urval innebär att 
det görs en urskiljning i det utbud som finns av film. Urskiljningen går ut på att filmer 
som propagerar för värderingar som innebär förtryck, förföljelser eller diskriminering 
samt filmer som överdrivet spekulerar i våld inte kommer med i BTJ-häftet. Dessa typer 
av filmer menar Bibliotekstjänst inte är något som biblioteken vill ha i sina samlingar. 
 
De faktorer som framförallt påverkar arbetet med film hos Bibliotekstjänst är avtal och 
rättigheter. De filmer som Bibliotekstjänst ska kunna erbjuda till biblioteken måste ha 
hyrvideorättigheter. Och det är inte alltid som alla filmer ges ut med denna typ av 
rättighet. En film kan ges ut med både hyrvideorättighet och köpvideorättighet men det 
är inte alltid som dessa båda typer av rättigheter innehas av samma filmbolag eller 
distributör. Bibliotekstjänst har dock avtal med de flesta större filmbolagen och har 
därmed möjlighet att erbjuda biblioteken de filmer som dessa filmbolag ger ut med 
hyrvideorättighet. Det finns dock vissa filmbolag som använder sig av holdback. 
 
Bibliotekslagen och UNESCO:s folkbiblioteksmanifest är indirekt relevanta för 
Bibliotekstjänsts filmverksamhet. De är däremot mer relevanta för Bibliotekstjänst 
verksamhet överlag. Genom de tjänster och produkter som Bibliotekstjänst erbjuder till 
biblioteken bidrar företaget på så sätt till en lärande och läsande process i samhället. 
 
Bibliotekstjänst själva menar att det är upp till varje enskilt bibliotek hur mycket de 
väljer att påverkas av Bibliotekstjänst när biblioteken köper in film till sin verksamhet. 
Eftersom bibliotekens filmsamlingar skiljer sig åt, både till innehåll och till storlek, 
innebär detta att de också använder sig av Bibliotekstjänsts olika tjänster på skilda sätt. 
 



 60 

5.3.2 Sammanfattning av enkätresultat 
 
I enkätundersökningen är det totalt 242 respondenter som har svarat. Av dessa är det 
214 bibliotek (88 %) som har film i sitt mediebestånd. Det är mest vanligt att 
biblioteken finansierar sin filmverksamhet genom att användaren betalar en avgift för 
att hyra/låna film (43 %). Det är också relativt vanligt att biblioteken finansierar sin 
filmverksamhet genom att den är inkluderad i den ordinarie budgeten (40 %). En 
kombination av att användaren betalar en avgift samt att verksamheten är inkluderad i 
den ordinarie budgeten har framkommit i enkätundersökningen (14 %). Av de bibliotek 
som finansierar sin filmverksamhet genom att den är inkluderad i den ordinarie 
budgeten är det mest vanligt att det är mindre än 10 % av budgeten som är tilldelat 
filmverksamheten (87 %). När det gäller storleken på bibliotekens filmbestånd är det ett 
stort antal bibliotek som har mer än 1 000 filmer (18 %). Det är också relativt många 
bibliotek som har ett filmbestånd bestående av 100 – 200 filmer (15 %) eller som har ett 
bestånd av mindre än 100 filmer (13 %). Det är flera bibliotek som köper in 1 – 5 filmer 
per månad (70 %) och det är ett litet antal bibliotek som köper in 6 – 10 filmer per 
månad (16 %). Den vanligaste orsaken som biblioteken anser vara den främsta till att 
det ska finnas film i bibliotekens samling är att film är en självklar del i det kulturutbud 
som ett bibliotek ska tillhandahålla (65 %). Det är också en del bib liotek som anser att 
deras filmutbud ska fungera som ett komplement till det kommersiella utbudet som 
finns på marknaden (25 %). 
 
När det gäller urvalsprocessen som görs på biblioteken gällande film är det den 
övervägande delen av respondenterna som satsar på ett brett utbud bestående av alla 
genretyper (60 %). Det finns även ett antal bibliotek som har valt att satsa på ett utbud 
som ska främja kulturell mångfald (19 %). Något som framkom i enkätundersökningen 
var att en del bibliotek har valt att enbart satsa på en särskild genre, och då framförallt 
barn- och ungdomsfilm/barn- och familjefilm (7 %). Det som väger tyngst i 
urvalsprocessen när det gäller hur biblioteken bestämmer vilka filmer som ska köpas in 
till filmsamlingen är den diskussion som sker på inköpsmöten (73 %). Det är också 
många bibliotek som i sin urvalsprocess tar hjälp av att läsa recensioner och utefter 
dessa bestämmer vilka filmer som ska köpas in (69 %). Många bibliotek går efter 
användarnas önskemål när de ska bestämma vilka filmer som ska köpas in (49 %). 
 
Det vanligaste kriteriet som en film ska uppfylla för att den ska köpas in till biblioteket 
är att den ska ha fått bra omdöme i recensioner (78 %). Därefter kommer kriteriet att 
filmen ska intressera låntagarna (75 %) samt att filmen ska ha en viss innehållslig 
kvalitet (72 %). När ungefär samma fråga har ställts till respondenterna, men i det här 
fallet ska de ange vilket alternativ som har störst betydelse finns samma svarsalternativ 
med. Dock i lite omvänd ordning. Det som väger tyngst av kriterierna som en film ska 
uppfylla för att den ska köpas in till biblioteket är att den ska ha en viss innehållslig 
kvalitet. Därefter följer i rangordning att filmen ska intressera låntagarna och att filmen 
ska ha fått bra omdöme i recensioner. I urvalsprocessen har inköpskanalernas 
recensioner, som finns i deras listor/häften/kataloger, en ganska stor betydelse enligt 
respondenterna (50 %). Det är ett antal respondenter som anser att dessa recensioner 
inte har någon speciell betydelse för det urval som görs (27 %). 
 



 61 

De två vanligast inköpskanalerna som biblioteken använder sig av är Bibliotekstjänst 
(86 %) och Förlagett (62 %). Det är också dessa två inköpskanalerna som biblioteken 
främst använder sig av. Dessa två företag tillsammans används främst av den 
övervägande delen av biblioteken (89 %). Respondenterna tycker att deras främst 
använda inköpskanal fungerar bra gällande utbud (73 %), pris (52 %), leveranstid 
(69 %) och tillgång till recensioner/bedömning (50 %) fungerar bra. Det är relativt 
många bibliotek som idag använder sig av en annan inköpskanal än vad de tidigare har 
gjort (38 %). Men den övervägande delen av biblioteken använder sig av samma 
inköpskanal som tidigare (62 %). I det genreutbud som av de främst använda 
inköpskanalerna erbjuder anser de flesta respondenterna att de inte saknar någon genre 
(83 %). Överlag anser respondenterna att det utbud som erbjuds av de främsta använda 
inköpskanalerna inom en viss genre är bra. Dock med undantag för genrerna skräck, 
västern, science fiction och fantasy där en andel av respondenterna anser att utbudet är 
mindre bra. 
 
Det är mest vanligt att vid kvalitetsbedömning av film utgå från egen intuition och 
erfarenhet (79 %). Det är också ett antal respondenter som vid kvalitetsbedömning av 
film jämför filmen med andra filmer inom samma genre (35 %) eller jämför filmen med 
andra filmer överlag (33 %). 
 
När respondenterna skulle svara på vad de anser kvalitetsfilm är, är svaren mycket 
spridda. Ett antal kategorier har dock kunnat urskiljas, där de tre största är: kvalitetsfilm 
är filmer som är bra gjorda sett till det tekniska hantverket, kvalitetsfilm är film som har 
fått bra omdömen i recensioner samt kvalitetsfilm är film där handlingen är bra. Det är 
endast ett fåtal bibliotek som har definierat begreppet kvalitetsfilm i sin verksamhet 
(5 %). Med andra ord har den övervägande delen inte definierat begreppet (95 %). 
 
Det är en övervägande del av biblioteken som inte har någon nedskriven 
målformulering för sin filmverksamhet (74 %). Det är endast ett fåtal som har en sådan 
nedskriven (16 %). 
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6. Analys, diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel redovisas analys, diskussion och slutsatser kring de ovan presenterade 
intervjusvaren och enkätresultatet. Intervjuerna och enkäten kommer att kopplas till 
tidigare forskning, de teoribaserade modellerna och teorin. Redovisningen kommer till 
viss del att ske under gemensamma teman. Enkätens resultat gällande bibliotekens 
filmverksamhet redovisas i ett eget avsnitt. Intervjusvarens resultat gällande urvals- och 
inköpsprocessen analyseras tillsammans med enkätens resultat kring urvalsprocessen 
och målformulering under rubriken 6.1.2 Urvalsprocessen. Intervjuerna och enkäten har 
ett gemensamt tema: kvalitet, vilket redovisas tillsammans under detta avsnitt. Också 
intervjusvarens resultat gällande påverkande faktorer redovisas i ett eget avsnitt. Temat 
den eventuella inköpspåverkan från intervjuavsnittet redovisas i sin tur tillsammans med 
temat inköpskanaler från enkätavsnittet under en kombinerad rubrik. 
 
 

6.1 Intervju- och enkätsvar 
 

6.1.1 Bibliotekens filmverksamhet 
 
Antalet bibliotek som idag har film är, enligt denna uppsats enkätundersökning, 88 %. 
Tidigare forskning från år 1996 visar att denna siffra då låg på 52 %. Vid en jämförelse 
mellan undersökningarna går det att uttyda att antalet bibliotek med film i sina 
samlingar har ökat markant. Denna ökning kan bero på många olika saker. Exempelvis 
är kanske filmmediet mer accepterat idag och har därmed fått en etablerad plats på 
biblioteken. Ytterligare exempel är att biblioteken möjligen vill följa med i 
medieutvecklingen och på så sätt locka till sig nya användare. Det kan också vara att 
intresset för film överlag har ökat. 
 
Resultatet från uppsatsens enkätundersökning visat att det mest vanliga sättet för 
biblioteken att finansiera sin filmverksamhet är att användarna betalar en avgift för att 
hyra/låna film. På detta sätt blir filmverksamheten självförsörjande. Det är också väldigt 
vanligt att filmverksamheten till viss del är inkluderad i inköpsbudgeten. När så är fallet 
rör det sig dock oftast om att filmverksamheten är tilldelad mindre än 10 % av 
inköpsbudgeten. Detta borde tyda på att filmverksamheten inte har någon hög prioritet i 
biblioteksverksamheten. I uppsatsens enkätundersökning framkom det att ett antal 
bibliotek använder sig av en kombination av att användarna betalar en avgift för att 
hyra/låna film samt att filmverksamheten är inkluderad i inköpsbudgeten. Genom att 
vissa bibliotek använder sig av denna kombination är det troligen på det sättet att den 
avgift som användaren betalar inte är lika stor som hos de bibliotek där 
filmverksamheten enbart finansieras med en uttagen avgift. 
 
När det gäller storleken på bibliotekens filmbestånd är det mest vanligt, enligt svaren 
från respondenterna, att biblioteken har mer än 1 000 filmer i sina samlingar. Det är 
också relativt vanligt att filmsamlingen består av 100 – 200 filmer eller att biblioteken 
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har mindre än 100 filmer. Att göra en jämförelse med tidigare forskning, i detta fall 
Jonassons uppsats, är till viss del svårt när det gäller frågan kring storlek på bibliotekens 
filmsamlingar. Skillnaden mellan de valda intervallerna i de olika kategorierna som 
respondenterna har möjlighet att välja på skiljer sig för mycket åt i Jonassons uppsats 
och i denna uppsats enkätundersökning för att en rättvis jämförelse ska kunna 
genomföras.  Det går dock att konstatera att antalet bibliotek med mer än 1 000 filmer i 
sin samling har ökat sedan år 1996. Att antalet bibliotek med mer än 1 000 filmer i sin 
filmsamling har ökat kan till viss del bero på när respektive bibliotek började köpa in 
film. Det kan också bero på hur stor den ekonomiska satsningen är som ett bibliotek gör 
på sin filmsamling. Det kan kanske även vara på det sättet att vissa bibliotek ingår i 
någon form av projekt där det särskilt satsas på inköp av film till biblioteket. Att det 
också är, enligt den genomförda enkätundersökningen, relativt vanligt med bibliotek 
som har mindre än 100 filmer till 200 filmer i sin filmsamling kan bero på olika orsaker. 
Ett exempel är att respektive bibliotek har gjort valet att inte köpa in mycket film 
alternativt att de ekonomiska resurserna till filminköp är väldigt små. Det kan också 
vara att biblioteket nyligen har börjat med inköp av film till sin samling eller att 
biblioteket har gjort ett aktivt val att endast satsa på exempelvis barnfilm. 
 
I resultatet av enkätundersökningen går det att utläsa att de flesta biblioteken (70 %) 
köper in 1 – 5 filmer per månad. Anledningen till att den övervägande delen av 
biblioteken inte köper in fler antal filmer kan bero på att mediet film är dyrt vid inköp. 
Det kan också bero på att mediet inte har någon hög prioritering hos vissa bibliotek. En 
anledning till att mediet skulle ha en låg prioritering kan vara att bibliotekets 
ekonomiska medel är små. Ytterligare orsak kan vara att det utbud som inköpskanalerna 
erbjuder är litet. Det sistnämnda alternativet kan i sin tur bero på att antalet filmer med 
hyrvideorättigheter som släpps från filmbolagen är få. 
 
Den främsta orsaken till att biblioteken anser att det ska finnas film i verksamheten är, 
enligt enkätens respondenter, att filmmediet ses som en självklar del i det kulturutbud 
som ett bibliotek ska tillhandahålla. 65 % av biblioteken har i enkäten angett detta 
svarsalternativ vilket borde indikera att de anser att filmmediet är något viktigt och 
självklart i bibliotekens verksamhet. Denna åsikt är dock någonting som till viss del 
sägs emot av hur högt mediet film är prioriterat vid inköp. Men med de finansiella 
medel som biblioteken har att tillgå är det kanske förståeligt att inte större satsningar 
görs. 
 
 

6.1.2 Urvalsprocessen 
 
Den hjälp som Bibliotekstjänst använder sig av i urvalsprocessen är, enligt 
intervjusvaren från Åkerman, exempelvis recensioner i svenska och utländska 
dagstidningar, information från prisutdelningarna och tittkopior. Detta kan jämföras 
med första steget, ”the Search”, i Rehrauers uppdelning av urvalsprocessen (se 3.1 
Teoribaserade modeller för urvalsprocesser gällande film). Han menar att i detta första 
steg ska de personer som arbetar med filmurval ta hjälp av olika informationskällor som 
exempelvis TV, specialister inom filmämnet och filmfestivaler. Detta stämmer också 
överens med enkätundersökningens resultat som visar att 69 % av bibliotekarierna läser 
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recensioner, 29 % tittar på Tv-program, 24 % letar information på olika webbplatser och 
13 % tittar på filmfestivaler för att inhämta information som kan påverka 
urvalsprocessen. Enkätundersökningen visar dock på att det som har störst betydelse för 
hur bibliotekarierna bestämmer vilka filmer som ska köpas in är diskussioner på 
inköpsmöten. Även resultatet i Jonassons uppsats från år 1996 visar på betydelsen av 
inköpsmötets funktion men också att läsning av recensioner är en avgörande faktor för 
hur inköp av film sker. Med andra ord råder det en samstämmighet i detta fall mellan 
teori, tidigare forskning och denna uppsats undersökningar. 
 
En av frågorna i uppsatsens enkät undersöker om inköpskanalernas 
recensioner/bedömningar har någon betydelse i bibliotekens urvalsprocess gällande 
film. Respondenternas svar visar att de har en relativt stor betydelse. Lägger man ihop 
de som svarat ”Ja, mycket” med dem som svarat ”Ja, ganska” anser 67 % att 
recensionerna har ett stort värde. Med detta i åtanke borde inköpskanalerna satsa mer på 
att utveckla arbetet med recensioner. 
 
Enkätundersökningen i denna uppsats visar också, vilket nämnts ovan, att det är många 
bibliotekarier som läser recensioner och att dessa till viss del påverkar det urval som 
sedan görs inför ett filminköp. Det finns i och med detta en överstämmelse med 
uppsatsens teoribaserade modeller och vad bibliotekarierna i praktiken gör. Detta är 
något som verkar lovande då bibliotekarier härmed blir insatta i det aktuella filmutbudet 
och aktivt söker information om de filmer som ges ut. Vilket i sin tur borde leda till att 
filmverksamheten på bibliotek överlag gynnas på ett positivt sätt. Detta eftersom mer 
information kring filmerna borde öka möjligheten för att anpassa samlingen till 
bibliotekets och användarnas behov. Det faktum att det är, enligt denna uppsats 
enkätundersökning, diskussioner på inköpsmöten som har störst betydelse i 
beslutsprocessen beror säkert på att det är där det slutgiltiga beslutet tas om en film ska 
köpas in eller inte. Läsning av recensioner och inhämtning av annan information sker 
troligen individuellt innan själva inköpsmötet och får därför en sekundär betydelse. 
 
Att Bibliotekstjänst i sin urvalsprocess tar hänsyn till det totala filmutbudet inom varje 
genre, vilket framkommit vid e-postintervjuerna, kan sammankopplas med vad de i 
uppsatsen presenterade modellerna säger rörande vad den optimala filmsamlingen på ett 
bibliotek ska bestå av. I dessa sägs det att en optimal filmsamling ska bestå av bland 
annat prov på de bästa av de största genrerna inom film (se 3.1 Teoribaserade modeller 
för urvalsprocesser gällande film). Det som har framkommit i intervjusvaren leder 
vidare till tolkningen att då Bibliotekstjänst tar hänsyn till det totala utbudet av film 
innebär detta att de möjliggör för biblioteken att skapa en optimal filmsamling, vilken 
nämns av Pitman i 3.1 Teoribaserade modeller för urvalsprocesser gällande film. 
Enkätens resultat tyder på att många bibliotek har gjort valet att satsa på en optimal 
filmsamling då 60 % svarat att de satsar på ett brett utbud bestående av alla genretyper.  
Något som är intressant, och som har kommit fram via enkätundersökningen, är att ett 
antal bibliotek (7 %) har valt att endast rikta in sig på en särskild nisch, vilket även 
nämns i intervjun med Åkerman. Denna nisch är att endast köpa in barnfilm till 
biblioteket. 
 
Enkätfrågan med flervalsalternativ som har undersökt vilka kriterier en film ska 
uppfylla för att biblioteket ska köpa in den visar att det viktigaste är att filmen ska ha 
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fått bra omdöme i recensioner (78 %). Även detta resultat visar på recensionernas 
betydelse för det urval som görs på biblioteken. Ytterligare kriterier som en film ska 
uppfylla är att den ska intressera låntagarna (75 %). Därefter kommer kategorin 
innehållslig kvalitet (72 %). Vid en jämförelse med den påföljande frågan, där 
respondenterna fått ange vilket alternativ som har störst betydelse, framträder en något 
annorlunda bild. Här är det kategorin innehållslig kvalitet som har fått flest svar och 
därmed anses vara det viktigaste kriteriet en film ska uppfylla för att inköp ska ske. 
Detta resultat stämmer överens med tidigare forskning redovisad i Jonassons uppsats 
från år 1996, där kategorin innehållslig kvalitet har den största svarsfrekvensen. En 
anledning till att innehållslig kvalitet skulle ha störst betydelse skulle kunna vara att det 
på biblioteken oftast görs ett aktivt val att satsa på kvalitet. I jämförelse med tidigare 
forskning har det dock upptäckts ett skifte i betydelsen av att filmen ska ha fått bra 
omdöme i recensioner. Tidigare forskning visar att detta alternativ hamnar först på en 
sjätte plats. Medan denna uppsats enkätundersökning i sin tur visar på att detta 
alternativ idag är mer betydelsefullt än vad det har varit tidigare. En anledning till detta 
skulle kunna vara att antalet filmer som släpps har ökat och att bibliotekarier idag får 
förlita sig på recensioner gjorda av andra, mer än vad de tidigare behövde. 
 
Enligt de i uppsatsen presenterade modellerna är det av stor betydelse att varje enskilt 
bibliotek i sin urvalsprocess har en fastställd policy för sin filmverksamhet.  Det är 
också av betydelse att biblioteken har tagit fram information bland annat kring 
kommunens storlek, den socioekonomiska profilen samt hur åldersfördelningen ser ut. 
En framtagen policy ska bland annat innehålla information om syfte och mål med 
bibliotekets filmsamling, den tillgängliga budgeten för filminköp samt vem som ska 
välja vad och hur. Med andra ord ska policyn underlätta navigering och urval vid inköp 
av film (se 3.1 Teoribaserade modeller för urvalsprocesser gällande film). Betydelsen 
av att ha ett fastställt mål med sin filmverksamhet är alltså stor och ska ingå i policyn. 
Vid införandet av medieformen film på bibliotek i Sverige pågick det ingen diskussion 
kring målsättningen med spelfilmsverksamheten, vilket Perstrands resultat från år 1996 
visar då han studerat bibliotekstidskrifter. Denna avsaknad av diskussion rörande 
målsättning med filmverksamhet antyder i sin tur att biblioteken inte hade fastställda 
mål vilket kan ha haft en negativ inverkan på utvecklingen av bibliotekens 
filmsamlingar. Uppsatsens enkätundersökning har fått fram svar rörande om biblioteken 
har en nedskriven målformulering gällande filmverksamheten. Det visar sig att hela 74 
% fortfarande idag inte har en nedskriven sådan. Om ett bibliotek saknar ett fastställt 
mål med sin filmsamling finns det en risk att inköp sker impulsivt vilket i sin tur kan 
leda till att filmsamlingen exempelvis inte uppfyller användarnas krav och behov. 
 
I resultatkapitlet berättar Åkerman att bibliotekens filmsamlingar skiljer sig åt och att 
olika bibliotek väljer att ha olika inriktningar på sina filmsamlingar. Detta bekräftas 
även av Åkessons uppsats från år 2003 som visar på att vissa biblioteks valda inrik tning 
på sin filmsamling är att den ska vara ett komplement till marknaden. Även de 
teoribaserade modellerna tar upp detta och menar att genom att varje enskilt bibliotek 
får en bild av kommuninvånarna via utförda studier kan filmsamlingens 
sammansättning anpassas till just dessas önskemål och behov. På så sätt kommer 
filmsamlingarna att bli unika för varje enskilt bibliotek (se 3.1 Teoribaserade modeller 
för urvalsprocesser gällande film). Denna uppsats resultat visar på att Bibliotekstjänst 
ser biblioteken som sina kunder och har som målsättning att tillfredställa kundernas 
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behov. Eftersom Bibliotekstjänst dock inte har möjligheten att göra studier rörande 
användarna i varje enskild kommun försöker de ha ett så brett utbud som möjligt. För 
att ytterligare försöka tillfredställa kundernas behov finns också möjligheten att 
tillgodose specifika förfrågningar från varje enskilt bibliotek. Tveksamt är dock om alla 
bibliotek har möjligheten att tillsätta personal till att ta fram en policy för 
filmverksamheten samt genomföra grundliga studier där de får fram information om 
kommuninvånarnas önskemål och behov. Detta är något som tar tid och idag arbetar 
många bibliotek med redan ansträngda budgetar. 
 
Det finns en risk för att det kan uppstå en ond cirkel: Bibliotekstjänst erbjuder de filmer 
som de av erfarenhet vet att bibliotek brukar köpa in. Biblioteken i sin tur har inte tid att 
genomföra grundliga studier som visar på vad biblioteket egentligen behöver och sedan 
förmedla detta resultat till Bibliotekstjänst som då kan ändra sitt utbud. Istället köper 
biblioteken in de filmer som redan finns i Bibliotekstjänsts utbud vilket då bekräftar 
Bibliotekstjänsts erfarenhet gällande vad bibliotek vill ha. Detta leder till att utbudet hos 
Bibliotekstjänst fortsätter att se likadant ut. Om denna onda cirkel uppstår finns det en 
risk för likriktning inom folkbibliotekens filmsamlingar. Detta trots att ingen kommun 
är den andra lik samt att användargrupper ser olika ut och har olika behov. 
Bibliotekstjänst kan motverka den onda cirkeln genom att exempelvis göra flera 
satsningar på nya typer av filmer eller en ny genre innan efterfrågan från biblioteken 
uppstår. 
 
 

6.1.3 Kvalitet 
 
Det kvalitetsurval som Bibliotekstjänst gör, vilket framkommit från e-postintervjuerna, 
pekar på att Bibliotekstjänst inte arbetar utefter några fastställda kvalitetsdefinitioner. 
Enligt Bibliotekstjänst är alltså kvalitativ film sådana filmer som inte propagerar för 
värderingar som innebär förtryck, förföljelser, diskriminering eller spekulerar i 
överdrivet våld. Trots att Bibliotekstjänst till synes inte arbetar med fastställda 
kvalitetsdefinitioner kan, enligt intervjusvaren, ett användarorienterat kvalitetstänkande 
skönjas i verksamheten. Detta eftersom de i första hand vill tillfredställa sina 
användares, det vill säga bibliotekens, behov. Ett användarorienterat kvalitetstänkande, 
vilket presenterats i uppsatsens avsnitt 3.3 Teori kring kvalitetsbegreppet, innebär att det 
är användaren som bedömer kvaliteten. Detta betyder att det i slutändan är upp till 
biblioteken att bestämma vad som är kvalitativ film och om detta är den sorts film de 
vill satsa på i sin filmsamling. Ett användarorienterat kvalitetstänkande innebär också 
att användaren har olika perspektiv på vad kvalitet är. En självklarhet för 
Bibliotekstjänst borde vara att se till att de tillfredställer användarnas implicita och 
explicita kvalitetssyn. Den implicita kvalitetssynen tillgodoses redan idag genom att 
film är en självklar del i utbudet. Denna kvalitetssyn borde också ytterligare kunna 
tillfredställas genom att Bibliotekstjänst ser till att beställning och leverans av film sker 
på ett för kunden tillförlitligt, snabbt och smidigt sätt. Den explicita kvalitetssynen står 
istället för de egenskaper som användaren är medveten om att den skulle vilja ha. Ett 
exempel skulle kunna var att ett bibliotek har en viss inriktning på sin filmsamling och 
söker filmer inom en specifik genre. Detta kvalitetstänkande tillfredställer 
Bibliotekstjänst genom att de tar hänsyn till det totala utbudet av film inom respektive 
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genre. En utmaning för Bibliotekstjänst blir dock att tillfredställa användarnas 
stimulerande kvalitetssyn. För att kunna tillgodose denna kvalitetssyn måste 
Bibliotekstjänst erbjuda produkter som användaren inte förväntar sig. Det är möjligt att 
Bibliotekstjänst redan i dag tillgodoser denna kvalitetssyn om de tar in filmer som ännu 
inte efterfrågas av biblioteken. 
 
Uppsatsens enkätundersökning visar att det saknas en fastställd kvalitetsdefinition kring 
mediet film hos 95 % av de svarande respondenterna. Det är väldigt intressant att så få, 
endast 5 %, har definierat vad kvalitetsfilm är i sin biblioteksverksamhet. Detta då 
begreppet kvalitetsfilm är något som diskuteras och nämns inte bara av respondenterna i 
deras svar utan även överlag när det ska bestämmas vad som är en bra film eller inte. 
Trots att så få har definierat vad kvalitetsfilm är finns det dock ett kvalitetstänkande på 
biblioteken som används vid kvalitetsbedömning av film. 
 
Precis som Bibliotekstjänst har även biblioteken ett användarorienterat 
kvalitetstänkande, vilket framkommit i tidigare genomförd forskning. Exempelvis säger 
bibliotekarierna i Kvist och Olofsson Lundströms uppsats från år 2005 att samlingen är 
till för alla grupper av användare. Även Andersson och Nilsson skriver i sin uppsats från 
år 2003 att bibliotekarierna utgår från användarna och deras behov samt efterfrågan när 
film köps in till biblioteken. Enligt samma studie finns förutom den 
användarorienterade kvalitetssynen också en transcendent sådan hos bibliotekarierna. 
Den transcendenta kvalitetssynen innebär att bibliotekarierna väljer film utifrån 
erfarenhet och intuition gällande vad de upplever vara kvalitetsfilm. Att bibliotekarier 
har en transcendent kvalitetssyn bekräftas även av Lhådös uppsats från år 2003 i vilken 
de intervjuade bibliotekarierna säger att det krävs erfarenhet för att bedöma kvalitet. 
Denna tidigare forskning bekräftas även av den i uppsatsen genomförda 
enkätundersökningen som visar att användningen av egen intuition och erfarenhet är 
vanligast för att göra en kvalitetsbedömning av film. 
 
Det som enligt denna uppsats intervjusvar till synes saknas hos Bibliotekstjänst är en 
mer konkret kvalitetsbedömning av filmerna i sig, eller med andra ord en 
produktorienterad kvalitetssyn. Denna kvalitetsbedömning är något som, enligt 
uppsatsens enkätundersökning, till viss del (17 %) genomförs av bibliotekarierna. Den 
produktorienterade kvalitetssynen när det gäller film innebär att granskning och 
bedömning av film sker utefter definierade variabler. Exempel på dessa kan vara ljud, 
ljus, fotografi och effekter. I de teoribaserade modellerna tas det upp att granskning och 
bedömning av filmen i sig bör ske vid urval av film till ett bibliotek. Någonstans i 
urvalsprocessen bör det därmed finnas med en produktorienterad kvalitetssyn. 
Dunnetski, Cabeceiras och Scholtz menar att vid bedömning av en films kvalitet måste 
exempelvis filmens foto, färg, ljud, ljus och kamerateknik studeras. När bibliotekarierna 
i enkätundersökningen fick skriva fritt kring vad de ansåg att kvalitetsfilm är var det 
även flera som nämnde filmens tekniska hantverk vilket då antyder att de har en 
produktorienterad kvalitetssyn när det gäller film. 
 
I och med att Bibliotekstjänst till synes inte har en produktorienterad kvalitetssyn och 
att detta förfaringssätt inte är särskilt vanligt hos biblioteken leder det till att filmerna 
inte genomgår den kvalitetsbedömning som kanske skulle behövas. Frågan är dock vem 
som ska utföra denna kvalitetsbedömning i en större omfattning? Om den ska ske hos 
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Bibliotekstjänst är det troligt att det måste anställas ett antal personer som innehar 
kompetens och kunskap om hur film ska bedömas. Det är också viktigt att de personer 
som utför bedömningen får tid avsatt för denna typ av arbete. Om denna 
kvalitetsbedömning istället ska utföras mer frekvent av bibliotekarierna på biblioteken 
måste bibliotekarierna inhämta den kompetens och kunskap som krävs. Även de måste 
få tid avsatt för denna typ av arbete. Ytterligare en väsentlighet är att bibliotekarierna 
måste få tillgång till att titta på filmen och göra bedömningen av den innan de avgör om 
filmen ska köpas in till biblioteket eller inte. Kanske är det på det viset att det idag inom 
exempelvis filmvetenskapen sker en kvalitetsbedömning utifrån en produktorienterad 
kvalitetssyn. Det som är viktigt, om så är fallet, är att information om denna bedömning 
finns tillgänglig för både Bibliotekstjänst och biblioteken att ta del av och därmed kunna 
använda i sina verksamheter. 
 
Inte heller Johannsens standardorienterade kvalitetssyn är något som Bibliotekstjänst, 
enligt denna uppsats genomförda studie, utgår ifrån. Enkätundersökningen som har 
genomförts visar dock att den standardorienterade kvalitetssynen är något som en del av 
biblioteken bitvis använder sig av. Den standardorienterade kvalitetssynen är viktigt att 
ha i åtanke vid bedömning och urval av film då detta synsätt innebär att ett verk ska 
värderas på dess egna premisser (se 3.3 Teori kring kvalitetsbegreppet). En jämförelse 
ska exempelvis inte göras mellan en dramafilm och en skräckfilm gällande deras 
respektive innehållsliga och tekniska kvalitet. Om ett bibliotek vill bygga en 
filmsamling av kvalitativ film är det viktigt att olika genrer inte jämförs med varandra. 
Skulle det vara på det sättet att det finns mer kvalitativa filmer inom genren drama 
jämfört med filmer inom exempelvis skräckgenren, kan detta resultera i att bibliotekets 
filmsamling kommer att till största del bestå av dramafilmer istället för att spegla det 
totala utbudet. Det är alltså viktigt att filmer inte jämförs med andra filmer överlag 
vilket resultatet av uppsatsens enkätundersökning tyder på att en del bibliotek, 33 %, 
gör. Det ska dock nämnas att 35 % av biblioteken inte gör denna jämförelse överlag 
utan istället jämför filmer med andra filmer inom samma genre. Det viktigaste är dock 
att samlingen används. Om det inte finns ett behov hos användarna av en viss genre 
kanske utbudet av filmer inom denna genre inte behöver vara särskilt stort på 
biblioteket. Det är relativt menings löst att det i filmsamlingen finns en massa 
skräckfilmer om användarna hellre hade sett mer dramafilmer i hyllorna. Det är viktigt 
för biblioteken att känna sina användare men även sina icke-användare för att på så sätt 
kunna locka till sig båda typerna. 
 
Sammanfattningsvis vore det bra om alla kvalitetssynsätten används när urval av film 
ska ske både hos Bibliotekstjänst och på biblioteken. Som tidigare har redovisats i 
teorin kring Johannsens kvalitetsdefinitioner, är det optimala att alla fyra 
kvalitetsdefinitionerna (transcendent, användarorienterad, produktorienterad och 
standardorienterad) finns med när en kvalitetsbedömning ska göras. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att de fyra kvalitetsdefinitionerna inte på något sätt är beroende av den 
ena eller den andra, eller att de motsäger varandra. 
 
Som tidigare har nämnts innebär Bibliotekstjänsts kvalitetsurval att exempelvis vissa 
typer av film inte tas med i det utbud som Bibliotekstjänst erbjuder. De typer av filmer 
som inte finns med i utbudet är filmer som propagerar för värderingar som innebär 
förtryck, förföljelser, diskriminering eller spekulerar i överdrivet våld. Med andra ord, 
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dessa typer av film är inte vad Bibliotekstjänst anser vara kvalitativ film. 
Folkbiblioteken utgår vanligtvis från principen att ”… bokurvalet skall vara neutralt i 
religiöst och politiskt hänseende och att man skall undvika litteratur som spekulerar i 
våld eller främlingsfientlighet.”105 I en jämförelse mellan Bibliotekstjänsts 
kvalitetsurval och vad folkbiblioteken utgår ifrån hittas vissa likheter i de kriterier som 
beskriver vad som inte ska finnas med i film- och skönlitteraturutbudet. Dessa likheter 
kan troligen bero på att Bibliotekstjänst grundades av Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening. Kanske just för att Bibliotekstjänst en gång i tiden startades av 
bibliotekarier finns fortfarande vissa gemensamma drag samt grundidéer kvar som rör 
kvalitetsurval och som är väldigt lika den praxis som folkbiblioteken ännu idag arbetar 
efter. 
 
 

6.1.4 Påverkande faktorer 
 
I och med att Bibliotekstjänsts utbud, enligt denna uppsats intervjusvar, styrs av avtal 
och rättigheter innebär detta att även bibliotekens utbud indirekt styrs av dessa avtal och 
rättigheter. Exempelvis kan ett filmbolag ha gjort valet att ge ut en film med enbart 
köpvideorättigheter. Detta leder till att det blir omöjligt för Bibliotekstjänst att i sitt 
utbud erbjuda just den filmen till biblioteken. Om många filmbolag väljer att ge ut 
flertalet av sina filmer med enbart köpvideorättigheter leder detta till att bibliotekens 
urvalsmöjligheter gällande film begränsas. I detta sammanhang spelar Bibliotekstjänst 
en viktig roll. Troligen har Bibliotekstjänst en större möjlighet att förhandla med olika 
filmbolag än vad ett enskilt bibliotek har. 
 
Även att en del filmbolag använder sig av ”holdback” kan innebära problem för 
biblioteken. Exempel på detta kan vara att användarna tröttnar på att vänta tills filmen 
kan köpas in till biblioteket och istället väljer de att själva köpa filmen. Detta 
förfaringssätt kan därmed leda till att biblioteken förlorar användare. 
 
Genom att Bibliotekstjänst, vilket framkommit från uppsatsens intervjusvar, arbetar 
aktivt med bibliotekens uppgift som bland annat styrs av bibliotekslagen och 
folkbiblioteksmanifestet kommer dessa även att påverka Bibliotekstjänsts verksamhet. 
Lagen och manifestet säger bland annat att biblioteken ska tillhandhålla material särskilt 
anpassade för olika användargruppers behov samt att bibliotekens samlingar ska 
innehålla alla slags lämpliga medier. Just för att Bibliotekstjänst har tagit del av lagen 
och manifestet har de lättare att anpassa sitt utbud därefter och exempelvis erbjuda 
litteratur på flertalet språk, talböcker och film. Detta i sin tur leder till att 
Bibliotekstjänst underlättar för biblioteken att leva upp till lagen och manifestet. 
 
En annan yttre faktor som påverkar Bibliotekstjänsts arbete med film, och som 
identifierats i denna undersökning, är föränderliga attityder och trender i samhället. 
Genom att samhället ständigt utvecklas sker också förändringar i trender samt 
människors attityder och värderingar. Detta kan leda till förändrad syn på definitioner 
och begrepp men också på vad som exempelvis anses vara överdrivet våld inom film. 

                                                 
105 Nationalencyklopedin. Bibliotek / Bibliotekens samlingar. 
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Det har tidigare nämnts att Bibliotekstjänst i sitt utbud inte vill ha filmer som 
propagerar för värderingar som innebär förtryck, förföljelse, diskriminering eller 
överdrivet spekulerar i våld. Att synen på vad som är överdrivet våld inom film har 
förändrats leder till att Bibliotekstjänst därmed kanske måste, och bör, omvärdera filmer 
som tidigare har bedömts vara för våldsamma och därför inte inkluderats i utbudet. 
Exempel på filmer som kanske måste omvärderas, om det inte redan har gjorts, är 
filmerna Clockwork Orange (1971) och Motorsågsmassakern (1974) som båda skapade 
stor debatt då de var aktuella. Idag anses dock dessa filmer vara kultfilmer och klassiker 
inom respektive genre. 
 
Den faktor som har störst inflytande över bibliotekens tillgång till film är alltså, vilket 
framkommit från de insamlade intervjusvaren i denna uppsats, hyrvideorättigheten som 
varje film måste ha för att ett bibliotek ska kunna köpa in den. 
 
 

6.1.5 Den eventuella inköpspåverkan och inköpskanaler 
 
Åkerman säger, vilket redovisats i resultatkapitlet, att Bibliotekstjänst inte medvetet styr 
eller påverkar bibliotekens inköp. Det är istället fritt för biblioteken att själva bestämma 
vilken grad av påverkan de låter Bibliotekstjänst ha på de inköp som genomförs. 
Jämförs detta med vad som framkommit i tidigare genomförd forskning gällande 
huruvida Bibliotekstjänst påverkar inköp uppstår en motsägelsefull bild. Den tidigare 
forskningen gällande Bibliotekstjänst antyder i hög grad att bibliotekarier anser att deras 
inköp styrs av Bibliotekstjänst främst genom BTJ-häftet. Exempelvis nämns det i 
Pershagen Florbäcks uppsats från år 2004 att BTJ-häftet har ett stort inflytande över vad 
folkbibliotek köper in eftersom de flesta av biblioteken använder sig av dessa häften. 
Trots att Pershagen Florbäcks uppsats handlar om inköp av bilderböcker finns en 
misstanke om att samma typ av inflytande anses finnas när det gäller bibliotekens inköp 
av film. Detta eftersom Bibliotekstjänst är den ledande leverantören av film till bibliotek 
samt att vissa bibliotek enbart använder sig av BTJ-häftet som underlag för sina inköp. 
Att bibliotekarier upplever sina inköp som styrda av Bibliotekstjänst är även något som 
tas upp i Erikssons uppsats från år 2005 men i denna uppsats presenteras även en del 
positiva kommentarer gällande BTJ-häftet. Det som bibliotekarierna i denna 
undersökning upplever vara värdefullt är de lektörsomdömen som varje barnbok får. 
Filmerna som väljs ut till BTJ-häftet presenteras inte med lektörsomdömen vilket görs 
vid presentationerna av varje vuxen- och barnbok. Istället hämtas omdömen gällande 
film från exempelvis recensioner i olika tidningar. Eftersom det i den tidigare 
forskningen har visat sig att just lektörsomdömena av böcker är uppskattade borde 
kanske någon form av lektörsomdömen även finnas med vid presentationerna av filmer 
i BTJ-häftet samt i Media Direkt. Inställningen till lektörsomdömena i BTJ-häftet 
verkar dock, inom bibliotekariekåren, inte vara samstämmig. I Johanzons uppsats från 
år 2001 presenteras den kritik som just lektörsomdömena i BTJ-häftet har fått från 
bibliotekshåll. Kritiken som kommer fram pekar på att bibliotekarier inte anser att 
lektörerna innehar den rätta kompetensen för att bedöma kvalitet hos litteratur. I och 
med att åsikter av detta kritiska slag har framkommit vid tidigare genomförd forskning 
är det kanske troligt att införande av lektörsomdömen vid presentation av filmer i BTJ-
häftet inte enbart skulle få positiva reaktioner. De eventuella reaktionerna är dels helt 
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beroende av om lektörerna innehar den kunskap och kompetens som krävs för att göra 
en objektiv bedömning av filmer. Men också dels om antalet lektörer som gör 
bedömningen av film är fler och då har samma förfaringssätt som vid exempelvis 
bedömning av barnlitteratur, där det i regel är minst två lektörer som gör en bedömning. 
 
Flera av uppsatserna som presenterats i avsnittet om tidigare forskning säger att 
Bibliotekstjänst är för biblioteken den främsta inköpskällan vad gäller film. Exempelvis 
nämns detta av Jonasson redan år 1996 vilket sedan bekräftas av Andersson och Nilsson 
år 2003 samt Kvist och Olo fsson Lundström år 2005. Även den i uppsatsen genomförda 
enkätundersökningen bekräftar detta men visar även på att företaget Förlagett är en stor 
inköpskälla vad gäller film. Tillsammans täcker dessa två företag in en stor del (89 %) 
av marknaden när det gäller filminköp till biblioteken. Att Bibliotekstjänst fortfarande 
idag är den främsta inköpskällan för biblioteken vad gäller film kan kanske bero på att 
biblioteken av tradition fortsätter att använda Bibliotekstjänst. 
 
Att Bibliotekstjänst är den största inköpskällan leder i sin tur, enligt Andersson och 
Nilssons samt Kvist och Olofsson Lundströms uppsatsers intervjuade informanter, till 
att filmutbudet styrs och påverkas av Bibliotekstjänst. Andersson och Nilssons uppsats 
visar även på att det finns bib liotekarier som menar att filmers kvalitetsnivå bestäms hos 
Bibliotekstjänst. Det som dessa uppsatser har fått fram rörande den uppfattning som 
bibliotekarier har gällande Bibliotekstjänsts påverkan på filmutbudet och dess 
kvalitetsnivå har väldigt lite gemensamt med Bibliotekstjänsts egen uppfattning rörande 
detta. Bibliotekstjänst menar istället, enligt de insamlade intervjusvaren, att det är upp 
till varje bibliotek hur pass stor inverkan Bibliotekstjänst får över de inköp som 
biblioteket genomför. Att kvalitetsurval eller bestämning av kvalitetsnivå skulle vara 
något som genomförs av Bibliotekstjänst framkommer alltså inte av intervjusvaren från 
Åkerman. Detta med undantag av att filmer som propagerar för diskriminering, förtryck, 
förföljelse eller överdrivet våld sovras bort i urvalsprocessen. Denna typ av filmer är 
inte heller något som är av intresse för bibliotekens filmverksamhet. Alla filmer som i 
Sverige har fått hyrvideorättigheter går dock att beställa från Bibliotekstjänst bara en 
förfrågan gällande filmen görs av biblioteken. 
 
Den uppfattning som tidigare forskning fått fram när det gäller bibliotekariernas syn på 
Bibliotekstjänst och hur företaget styr/påverkar filmutbudet skiljer sig från det resultat 
som enkätundersökningen i denna uppsats fått fram. Enkätundersökningens resultat 
visar istället på att den övervägande delen av respondenterna anser att de inköpskanaler 
som används vid inköp av film, där även Bibliotekstjänst ingår, är bra när det gäller 
utbud, pris, leveranstid och tillgång till recensioner/bedömningar. Även svaren på 
frågorna rörande utbudet inom de olika genrerna tyder på att bibliotekarierna är nöjda 
med inköpskanalernas utbud. Det finns dock ett visst missnöje med det utbud som 
erbjuds inom genrerna skräck, västern, science fiction och fantasy. Att det utbud som 
erbjuds inom dessa genrer inte helt och hållet kan anses vara tillfredställande för 
biblioteken kan till viss del bero på att det går trender i vilken genre som produceras hos 
de olika filmbolagen. Exempelvis är genren västern inte någon genre som produceras 
särskilt ofta idag. Därmed kan inte heller inköpskanalen erbjuda något större utbud 
inom just den genren. 
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Att det råder en sådan skillnad mellan vad tidigare forskning kommit fram till och vad 
resultatet från denna uppsats enkätundersökning visar skulle kunna bero på de använda 
metoderna samt antalet respondenter. Exempelvis är resultatet i Andersson och Nilssons 
uppsats från år 2003 sammanställt genom att göra intervjuer med ett mindre antal 
bibliotekarier. Detta till skillnad från enkätundersökningen i denna uppsats som har gått 
ut till alla bibliotek. Att det även finns en skillnad mellan formuleringen av 
intervjufrågorna i den tidigare genomförda forskningen och frågorna i 
enkätundersökning, och de tankegångar som dessa väckt hos respondenterna, skulle 
kunna ligga bakom att skillnaderna i svar, rörande hur pass hårt styrda bibliotekarierna 
känner sig, är så pass stora. En annan anledning som skulle kunna ligga bakom 
resultatskillnaderna är att situationen har förändrats och kommunikationen mellan 
bibliotekarierna och Bibliotekstjänst har förbättrats, rörande Bibliotekstjänst arbetssätt 
gällande film. 
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7. Sammanfattande slutsatser 
 
I detta avsnitt görs en sammanfattning av uppsatsens slutsatser med direkt återkoppling 
till uppsatsens syfte och frågeställningar. Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka 
urvalsprocessen gällande spelfilm hos Bibliotekstjänst samt hos svenska bibliotek. För 
att uppfylla syftet har två huvudfrågeställningar med tillhörande underfrågor 
formulerats. 
 
Den första huvudfrågeställningen var: 
 

1. Hur går urvals- och inköpsprocessen till när det gäller spelfilm på 
Bibliotekstjänst? 

 
Tillvägagångssättet under urvalsprocessen hos Bibliotekstjänst ser relativt enkelt ut. 
Urvalet sker i två omgångar, först till Media Direkt och sedan till BTJ-häftet. Vid första 
urvalet tar Bibliotekstjänst hänsyn till det totala utbudet inom varje genre och bedömer 
sedan, baserat på sin erfarenhet kring vad bibliotek brukar köpa in, vilka filmer som ska 
finnas med i utbudet. Det andra urvalet, till BTJ-häftet, baseras på samma erfarenhet 
men här studeras enskilda titlar närmre och varje film i häftet får en presentationstext. 
De hjälpmedel som Bibliotekstjänst använder sig av när dessa urval görs är exempelvis 
recensioner i dagstidningar, information från prisutdelningar och internationell press. 
Med denna beskrivning hämtad från de insamlade intervjusvaren samt de i uppsatsen 
presenterade teoribaserade modellerna som utgångspunkter har vissa slutsatser dragits. 
Varje bibliotek behöver en policy, men tveksamt är dock om möjlighet kommer att ges 
för biblioteken att ta fram denna policy, för sin filmverksamhet där det bland annat 
ingår en bild av vilka deras användare är och vilken inriktning biblioteket ska ha på sin 
filmsamling. Studien visar också att Bibliotekstjänst satsar på att tillfredställa sina 
kunders behov. Det är dock nästintill omöjligt för dem att känna till alla bibliotekens 
olika användarkonstellationer samt vilken inriktningar varje bibliotek har valt på sin 
filmsamling. För att på bästa sätt, trots detta, kunna tillfredställa sina kundbehov väljer 
Bibliotekstjänst att ha en så brett utbud som möjligt vilket då görs genom att man tar 
hänsyn till det totala utbudet inom genrerna. Att Bibliotekstjänst satsar på detta breda 
utbud borde också göra det möjligt för varje bibliotek att kunna bygga upp en optimal 
filmsamling, det vill säga om detta är något biblioteken känner att de vill satsa på. 
 
Det faktum att Bibliotekstjänst baserar sitt utbud på den erfarenhet de har kring vad 
bibliotek brukar vilja köpa in kan leda till en ökad risk för att det uppstår en likriktning 
inom bibliotekens filmsamlingar. Det vill säga alla bibliotek har ungefär samma utbud 
bestående av en viss typ av film, trots att ingen kommun har exakt samma behov som en 
annan. Något som skulle kunna hjälpa till att motverka risken för detta är att 
Bibliotekstjänst genomför satsningar på nya typer av film och genrer. 
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Den första underfrågan till huvudfrågeställning 1 var: 
 

• På vilket sätt arbetar Bib liotekstjänst med kvalitetsdefinitioner i 
urvalsprocessen? 

 
Ett mer direkt svar på denna fråga skulle, enligt e-postintervjusvaren, kunna vara att 
Bibliotekstjänst inte arbetar med kvalitetsdefinitioner i urvalsprocessen. Det enda urval 
som görs gällande kvalitet är att vissa filmer som propagerar för diskriminering, 
förtryck, förföljelser och överdrivet våld inte väljs ut till Media Direkt eller BTJ-häftet. 
En kvalitetsdefinition som dock kan skönjas i Bibliotekstjänsts arbetssätt är den 
användarorienterade definitionen. Detta eftersom kunden, det vill säga biblioteken, sätts 
i centrum vilket leder till att det blir upp till dessa att bedöma vad som är kvalitet. 
Denna uppsats har också visat på att det vore fördelaktigt för Bibliotekstjänst att 
tillgodose de olika perspektiv som deras användare kan ha på vad kvalitet är. 
Bibliotekstjänst bör tillfredställa användarnas implicita, explicita och stimulerande 
kvalitetssyn. 
 
Uppsatsens andra underfråga till frågeställning 1 var: 
 

• Vilka yttre faktorer påverkar arbetet med film hos Bibliotekstjänst? 
 
Bibliotekstjänst menar att det är främst de yttre faktorerna, rättigheter och avtal, som 
påverkar arbetet med film hos dem. Det är endast filmer med hyrvideorättigheter som 
Bibliotekstjänst kan erbjuda sina kunder och det är inte alla filmer som får denna slags 
rättighet i Sverige. Det faktum att en del filmbolag väljer att använda sig av ”holdback” 
bidrar till att det uppstår en tidsförskjutning i det utbud som Bibliotekstjänst har att 
erbjuda. Den information som här framkommer från intervjusvaren leder till följande 
slutsatser. Då filmbolag ger ut filmer utan hyrvideorättigheter gör det att 
Bibliotekstjänsts utbud begränsas vilket även leder till att bibliotekens urvalsmöjligheter 
inskränks och biblioteksanvändarnas tillgång till film hämmas. Även filmbolagens 
holdback-system kan komma att drabba biblioteken i form av att de går miste om 
användare. Detta då biblioteksanvändarna istället för att vänta på filmens 
biblioteksrelease väljer att köpa filmen. 
 
Ytterligare en annan yttre faktor som påverkar arbetet med film på Bibliotekstjänst har i 
denna uppsats kunnat identifieras. Faktorn är föränderliga attityder och trender i 
samhället. I och med att samhället utvecklas och förändras leder det till en förändring i 
attityder rörande exempelvis vad som uppfattas som överdrivet våld på film. Film som 
spekulerar i överdrivet våld tillhör en av de filmkategorier som Bibliotekstjänst väljer 
att utesluta ur sitt utbud. Att samhällssynen på filmvåld förändras kan kanske då leda till 
att Bibliotekstjänst måste göra vissa omvärderingar kring vilka filmer som de tidigare 
uteslutit på premissen överdrivet våld. Dessa filmer kanske inte idag ses som överdrivet 
våldsamma utan istället som kultfilmer eller klassiker. 
 
 



 75 

Den sista och tredje underfrågan till frågeställning 1 i uppsatsen var: 
 

• Kan Bibliotekstjänst eventuellt styra eller påverka bibliotekens inköp av film? 
 
Svaret på denna fråga skiljer sig väldigt åt beroende på om utgångspunkten är svaren 
från uppsatsens intervjuer med Bibliotekstjänst och resultatet från den genomförda 
enkätundersökningen eller det resultat som tidigare forskning pekar på. Från 
Bibliotekstjänst lyder svaret att graden av påverkan som Bibliotekstjänst har på 
bibliotekens inköp styrs av biblioteken själva. Denna syn överensstämmer dock inte 
med bibliotekariernas syn som framkommer i den tidigare forskningen. Den tidigare 
forskningen pekar istället i hög grad på att bibliotekarier anser att deras inköp och 
urvalsmöjligheter styrs av Bibliotekstjänst. Detta är dock något som inte framkommit i 
denna uppsats enkätundersökning där resultatet istället pekar på att flertalet 
bibliotekarier anser att inköpskanalernas utbud är bra eller mycket bra.   
 
Det skulle kunna vara på det sättet att åsikterna är motsägelsefulla på grund av att 
kommunikationen mellan bibliotekarier och Bibliotekstjänst, kring bland annat 
arbetssätt med film, tidigare inte fungerat eller till viss del har varit bristfällig. Detta till 
skillnad från nu då kommunikation troligen är mera fungerande, eftersom svaren från 
Bibliotekstjänst och bibliotekariernas svar i enkäten är mer överensstämmande. En 
annan anledning till resultatskillnaderna mellan tidigare forskning och undersökningen i 
denna uppsats skulle kunna vara att undersökningsmetoderna skiljer sig åt. Vilket 
därmed lett till att olika svar framkommit från bibliotekarierna rörande hur pass mycket 
Bibliotekstjänst kan styra eller påverka bibliotekens inköp av film. 
 
Uppsatsens andra huvudfrågeställning var: 
 

2. Hur går urvalsprocessen till när det gä ller spelfilm på svenska bibliotek? 
 
Det urval som görs gällande film på biblioteken är enligt enkätundersökningens resultat 
baserat på att bibliotekarierna läser recensioner, hämtar information från Tv-program, 
webbplatser och filmfestivaler samt att det förs diskussioner på inköpsmöten. Detta 
arbetssätt stämmer överens med det som de i uppsatsen presenterade modellerna tar upp 
och anser vara en bra utgångspunkt för att bedöma vad som ska ingå i bibliotekets 
filmsamling. En slutsats som också dragits är att filmverksamheten på biblioteken bör 
gynnas av att bibliotekarierna aktivt söker information om de filmer som ges ut. Vilket i 
sin tur skulle kunna leda till att samlingen kan anpassas till bibliotekets och användarnas 
behov. 
 
I urvalsprocessen använder sig även bibliotekarierna, enligt den genomförda 
enkätundersökningen, av vissa kriterier som en film ska uppfylla för att inköp ska ske. 
De främsta kriterierna är att filmen ska ha fått bra omdömen i recensioner, att den ska 
intressera låntagarna och att den ska ha innehållslig kvalitet. Vid studier av tidigare 
forskning visar resultatet på att omdömen i recensioner inte är lika viktigt som det idag 
verkar vara. En slutsats som då har dragits med detta som utgångspunkt är att det skulle 
kunna vara på det sättet att antalet filmer som släpps har ökat och att bibliotekarier idag 
därmed mer får förlita sig på recensioner skrivna av andra, än vad de tidigare behövde. 



 76 

Den första underfrågan till huvudfrågeställning 2 var: 
 

• Vad tycker de svenska biblioteken om de inköpskanaler som används vid inköp 
av spelfilm? 

 
Svaret på denna fråga kan till viss del utläsas från det svar som finns vid underfråga tre 
till huvudfrågeställning 1 (Kan Bibliotekstjänst eventuellt styra eller påverka 
bibliotekens inköp av film?). Här nämns till exempel att bibliotekarierna som svarat på 
denna uppsats enkät anser att inköpskällornas utbud är bra eller mycket bra. 
 
När det gäller övriga områden som pris, leveranstid och tillgång till recensioner anser 
bibliotekarierna även här att inköpskanalerna till största del är bra eller mycket bra. 
Enkätundersökningen bekräftar även tidigare forskning som visar att Bibliotekstjänst är 
den allra största inköpskällan när det gäller film. Den slutsats som sammanfattningsvis 
kan dras med utgångspunkt i denna uppsats enkätundersökning är att biblioteken anser 
att inköpskanalerna får betyget bra eller mycket bra när det gäller utbud, pris, 
leveranstid och tillgång till recensioner. 
 
Uppsatsens andra underfråga till huvudfrågeställning 2 var: 
 

• Finns det en fastställd kvalitetsdefinition kring mediet spelfilm på svenska 
bibliotek? Om så inte är fallet, hur bedömer exempelvis en bibliotekarie att en 
spelfilm är av hög kvalitet? 

 
Det faktum att det inte är många bibliotek som har en fastställd kvalitetsdefinition kring 
mediet film är något som enkätundersökningens resultat tydligt visar på. Detta då endast 
5 % av biblioteken har definierat vad kvalitetsfilm är i sin biblioteksverksamhet. Fast 
det inte finns en fastställd kvalitetsdefinition på många bibliotek går det ändå att urskilja 
ett kvalitetstänkande när det gäller bedömning av vad som är kvalitetsfilm eller inte. 
Tidigare forskning visar till exempel på att bibliotekarier har ett användarorienterat och 
ett transcendent kvalitetstänkande. Vilket även bekräftas av den i denna uppsats 
genomförda enkätundersökningen som visar på att kvalitetsbedömning av film sker med 
utgångspunkt i bibliotekariernas egen intuition och erfarenhet. 
 
Hos en del bibliotekarier sker även en kvalitetsbedömning av film utifrån den 
produktorienterade kvalitetssynen, vilket faktiskt till synes saknas i Bibliotekstjänsts 
kvalitetsbedömning. Filmerna får i och med att denna kvalitetsbedömning görs en mer 
grundlig granskning av även det tekniska hantverket i filmen. Vilket enligt uppsatsen 
redovisade modeller är av stor betydelse att ta hänsyn till för att kunna bygga upp en 
filmsamling bestående av kvalitetsfilm. Kanske är det dock på det sättet att denna 
granskning inte sker i så hög grad som den borde göra men att det helt enkelt inte finns 
tid, pengar och utbildning i den utsträckning som skulle behövas. 
 
Även den standarorienterade kvalitetssynen är något som en del bibliotekarier, enligt 
enkätundersökningen, till viss del använder sig av när de ska bedöma om en film är av 
hög kvalitet eller inte. Här är det dock viktigt för bibliotekarierna att ha vissa saker i 
åtanke. Till exempel; om det inom en genre finns ett stort utbud av innehållsligt och 
tekniskt kvalitativa filmer bör inte denna genre jämföras med en annan typ av genre där 



 77 

detta utbud inte är lika stort, och därmed inte heller jämförbart. Om biblioteken ändå gör 
denna typ av jämförelse vilket enkätresultatet antyder finns en risk för att den första 
genren kan komma att bli överrepresenterad i bibliotekets filmsamling. 
 
Sammanfattningsvis vore det bra om alla kvalitetssynsätten används när urval av film 
ska ske både hos Bibliotekstjänst och på biblioteken. Som tidigare har redovisats i 
teorin kring Johannsens kvalitetsdefinitioner, är det optimala att alla fyra 
kvalitetsdefinitionerna (transcendent, användarorienterad, produktorienterad och 
standardorienterad) finns med när en kvalitetsbedömning ska göras. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att de fyra kvalitetsdefinitionerna inte på något sätt säger emot varandra 
eller är beroende av varandra. 
 
Den tredje och sista underfrågan till huvudfrågeställning 2 var: 
 

• På vilket sätt påverkas spelfilmsverksamheten på de svenska biblioteken av att 
ha eller inte ha en nedskriven målformulering för sin filmverksamhet? 

 
Det har visats sig att hela 74 % av enkätens respondenter inte har en nedskriven 
målformulering när det gäller filmverksamheten. Betydelsen av att ha en nedskriven 
policy eller målformulering betonas starkt i de presenterade modellerna som bland annat 
menar att denna ska underlätta i urvalsprocessen vid inköp av film. Tidigare forskning 
visar att det inte heller fördes någon diskussion kring målsättningen med 
filmverksamheten när denna startade under mitten av 1990-talet. Denna brist på 
fastställda mål och nedskrivna målsättningar gällande filmverksamheten skulle kunna 
medföra en risk för att filmverksamheten blir lidande då dess status och prioritet kanske 
inte framträder på ett klart sätt. Även det faktum att en målformulering skulle kunna 
underlätta urvalsprocessen och att det råder en sådan brist på fastställda mål gör att det 
ökar risken för att inköp sker på ett mer impulsivt sätt. Detta skulle i sin tur kunna leda 
till att filmsamlingen inte lyckas uppfylla användarnas önskemål och behov vilket gör 
att samlingen inte kommer att utnyttjas. 
 
 

7.1 Slutord och förslag till fortsatt forskning 
 
Denna uppsats har genom en enkätundersökning, utskickad till alla Sveriges bibliotek, 
samt intervjuer med personal på Bibliotekstjänst försökt ge en helhetsbild av hur arbetet 
med film går till inom biblioteksverksamheten i Sverige. 
 
Det första steget i denna arbetsprocess är att bibliotekens inköpskanaler, exempelvis 
Bibliotekstjänst, får in filmer och gör dem tillgängliga för biblioteken att köpa in. Detta 
steg har presenterats genom att visa hur Bibliotekstjänst arbetar med film och vad som 
påverkar detta arbete. Även nästa steg i arbetsprocessen har beskrivits. Det vill säga hur 
bibliotekarier arbetar med det urval av film som finns tillgängligt, vad de anser om sina 
urvalsmöjligheter och vad de tycker om de tillgängliga inköpskanalerna. Resultatet av 
denna undersökning visar att det måste finnas en konstant dialog mellan biblioteken och 
dess inköpskanaler. Detta för att inköpskanalerna ska kunna få en uppfattning om 
bibliotekens filmverksamhe t och mål, för att sedan kunna anpassa sin egen verksamhet 
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därefter. Det är även viktigt att biblioteken i denna dialog blir medvetna om hur 
inköpskanalerna arbetar och vilka eventuella begränsningar som påverkar detta arbete. 
Om bibliotekarierna får en fö rståelse för exempelvis den begränsning som 
hyrvideorättigheten utgör finns det kanske en större chans att denna kan komma att 
genomgå en förändring. Om denna dialog mellan biblioteken och inköpskanalerna är väl 
fungerande borde det alltså leda till att filmverksamheten på de svenska folkbiblioteken 
gynnas och att biblioteksanvändarna i sin tur får en ökad möjlighet att tillgodose sitt 
filmbehov. 
 
Här nedan följer några förslag på vad som skulle kunna vara intressant att genomföra 
fortsatt forskning kring, för att på så sätt stärka det rådande forskningsläget rörande 
Bibliotekstjänst samt spelfilm på folkbibliotek. 
 
En studie som troligen skulle kunna presentera ett intressant perspektiv på 
Bibliotekstjänsts verksamhet är om det genomfördes en jämförelse mellan BTJ i Sverige 
och Finland. Bedrivs verksamheterna på ett liknande sätt och har de samma mål och 
utgångspunkter i de två länderna? 
 
Det skulle även vara intressant att genomföra en undersökning kring vad bibliotekens 
filmsamlingar består av samt göra en utvärdering av hur filmsamlingen utnyttjas av 
användarna. Består filmsamlingarna av dammsamlande titlar eller pågår en frekvent 
utlåning av allt? 
 
Ett annat förslag till vidare forskning är att ett bibliotek som har en explicit uttryckt 
policy gällande sin filmverksamhet jämförs med ett bibliotek som inte har en sådan. 
Den jämförande studien skulle bland annat kunna undersöka om arbetet med film utförs 
på olika sätt och om filmsamlingarna ser likadana ut eller inte? 
 
Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att det genomförs en större 
användarundersökning på bibliotek som har film. Denna skulle bland annat kunna ge en 
bild av vem det är som lånar och hyr film på bibliotek samt varför dessa personer väljer 
att hyra eller låna sina filmer på biblioteket. 
 
 



 79 

8. Sammanfattning 
 
Både i den svenska bibliotekslagen och i UNESCO:s folkbiblioteksmanifest kan stöd 
för bibliotekens filmsatsningar hittas. Bibliotekstjänst var det företag som kom att bli 
den distributör som fick i uppdrag att ordna med att få ut film till de svenska 
biblioteken. Och Bibliotekstjänst är än idag den främsta inköpskällan för film som 
biblioteken vänder sig till. 
 
I det utbud som erbjuds hos Bibliotekstjänst sker det någon form av urval innan det 
presenteras för exempelvis biblioteken. Frågan är dock hur denna urvalsprocess hos 
Bibliotekstjänst praktiskt går till och om de väljer utefter exempelvis erfarenhet, sin 
magkänsla, framtagna kriterier eller en vilja att uppfylla demokratiska principer. Också 
på biblioteken sker någon form av urval när de ska genomföra inköp av litteratur och 
medier till sin samling. Och även här kan urvalet baseras på exempelvis erfarenhet, 
magkänsla eller att en användare har lämnat in ett inköpsförslag. Frågan är dock vilket 
av dessa sätt som är dominerande i bibliotekens urvalsprocess. 
 
Dessa ovan nämnda problem samt resultat som framkommit i tidigare forskning och det 
kvalitetstänkande som sätter sin prägel på biblioteksverksamheten är utgångspunkt för 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka, och ge 
en bild av, urvalsprocessen gällande spelfilm hos Bibliotekstjänst samt hos svenska 
bibliotek. 
 
Följande huvudfrågeställningar med underfrågor har formulerats: 
 
1. Hur går urvals- och inköpsprocessen till när det gäller spelfilm på Bibliotekstjänst?  

• På vilket sätt arbetar Bibliotekstjänst med kvalitetsdefinitioner i 
urvalsprocessen? 

• Vilka yttre faktorer påverkar arbetet med film hos Bibliotekstjänst? 
• Kan Bibliotekstjänst eventuellt styra eller påverka bibliotekens inköp 

av film? 
 
2. Hur går urvalsprocessen till när det gäller spelfilm på svenska bibliotek? 

• Vad tycker de svenska biblioteken om de inköpskanaler som 
används vid inköp av spelfilm? 

• Finns det en fastställd kvalitetsdefinition kring mediet spelfilm på 
svenska bibliotek? Om så inte är fallet, hur bedömer exempelvis en 
bibliotekarie att en spelfilm är av hög kvalitet? 

• På vilket sätt påverkas spelfilmsverksamheten på de svenska 
biblioteken av att ha eller inte ha en nedskriven målformulering för 
sin filmverksamhet? 

 
De metoder som används i denna uppsats för att kunna svara på frågeställningarna är 
kvalitativa intervjuer via e-post samt en elektronisk enkätundersökning. De kvalitativa 
intervjuerna som genomförs via e-post med personal på Bibliotekstjänst innehåller 
frågor vilka är direkta, strukturerade och handlar om urvals- och inköpsprocessen 
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gällande spelfilm. Den elektroniska enkäten skickas ut till alla Sveriges bibliotek. Och 
syftet med enkäten är bland annat att få reda på vilka bibliotek som har film samt hur 
biblioteken arbetar med urval gällande film. 
 
I uppsatsens teoriavsnitt beskrivs de teoribaserade modeller samt den teori som utgör de 
teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen. Bland annat tas det upp modeller som 
beskriver hur urvalsprocessen gällande spelfilm bör gå till vid ett bibliotek. Modellerna 
säger också att för att välja ut film till ett bibliotek bör den eller de personer som gör 
urvalet ha kännedom om de potentiella användarna, bibliotekets redan existerande 
samling, budgetmöjligheter, policy och mål för filmverksamheten samt filmen i sig. 
Modellerna visar dessutom att biblioteket först bör, via olika informationskällor, 
bestämma sig för vilka filmer som är av intresse innan bibliotekarierna sedan tittar på 
filmerna och bedömer dem utifrån explicit formulerade kriterier. 
 
I uppsatsen tas även Johannsens teori kring de fyra kvalitetsdefinitioner upp, vilka är: 
transcendent kvalitet, produktorienterad kvalitet, användarorienterad kvalitet samt 
standardorienterad kvalitet. Den transcendenta kvaliteten innebär att kvalitet är något 
som inte kan kännas igen förrän man står framför ett exempel på det som verkligen är 
god kvalitet. Enligt denna kvalitetsdefinition går det inte att fastställa några specifika 
kriterier för vad som är bra eller mindre bra kvalitet. Kvalitetsvärderingen är istället 
beroende av en helhetsupplevelse och den granskande personens erfarenhet. Den 
produktorienterade kvaliteten har som utgångspunkt att man vid kvalitetsbedömningar 
ska utgå från objektiva mätningar av definierade variabler. Användarorienterad kvalitet 
hänger samman med att produkten, för att ha hög kvalitet, måste motsvara användarens 
förväntningar, önskemål och behov. Denna kvalitetsdefinition kan delas in i fyra mindre 
områden som har att göra med att användare kan se på kvalitet utifrån olika perspektiv. 
De fyra perspektiven är: implicit kvalitet, explicit kvalitet, stimulerande kvalitet och 
överflödig kvalitet. Standardorienterad kvalitet är den sista av de fyra 
kvalitetsdefinitionerna och den innebär i stora drag att produkten måste hålla det som 
den lovar. Med andra ord ska produkten uppfylla vissa specifikationer och fastlagda 
normer. Inom detta synsätt tas det även upp att ett verk ska värderas på dess egna 
premisser. 
 
Uppsatsens slutsatser och den genomförda undersökningen visar att urvalet hos 
Bibliotekstjänst sker i två omgångar, först till Media Direkt och sedan till BTJ-häftet. 
Båda dessa urval baseras framförallt på den erfarenhet Bibliotekstjänst har kring vad 
bibliotek brukar köpa in. Bibliotekstjänst brukar också använda sig av exempelvis 
recensioner i dagstidningar, information från prisutdelningar och internationell press 
som hjälpmedel när urval görs. På biblioteken är urvalet gällande film främst baserat på 
att bibliotekarierna läser recensioner, hämtar information från tv-program, webbplatser 
och filmfestivaler samt att det förs diskussioner på inköpsmöten. Detta tillvägagångssätt 
stämmer väl överens med de i uppsatsen presenterade modellerna. I bibliotekariernas 
urvalsprocess har uppsatsens enkätundersökning kommit fram till att de främsta 
kriterierna en film ska uppfylla för att inköp ska ske är att den ska ha fått bra omdömen i 
recensioner, att den ska intressera låntagarna samt att den ska ha innehållslig kvalitet. 
 
Det som också har framkommit i uppsatsen är betydelsen av att varje bibliotek har en 
policy för sin filmverksamhet. I denna policy ska det bland annat ingå en bild av vilka 
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deras användare är och vilken inriktning som biblioteket ska ha på sin filmsamling. 
Eftersom det nästintill är omöjligt för Bibliotekstjänst att känna till alla bibliotekens 
olika grupper av användare samt vilken inriktning varje bibliotek har valt på sin 
filmsamling, gör Bibliotekstjänst satsningen att tillfredställa sina kunders behov så långt 
det går. Detta görs genom att de erbjuder ett så brett utbud som möjligt genom att de tar 
hänsyn till det totala utbudet inom respektive genre. I den genomförda 
enkätundersökningen har det framkommit att hela 74 % av de bibliotek som har film i 
sin samling inte har någon nedskriven målformulering för sin filmverksamhet, vilket 
skulle kunna påverka filmverksamheten negativt genom att impulsiva inköp görs. 
 
Ytterligare slutsatser är att Bibliotekstjänst inte direkt arbetar med någon 
kvalitetsdefinition i urvalsprocessen. Det kvalitetstänkande som märks i urvalsprocessen 
är att vissa typer av filmer inte väljs ut till Media Direkt eller till BTJ-häftet. 
Bibliotekstjänst har dock ett arbetssätt gentemot sina kunder, det vill säga biblioteken, 
som är en användarorienterad kvalitetssyn. De sätter kunden i centrum och de vill så 
långt det är möjligt uppfylla kundens behov, det är upp till kunden att bedöma vad som 
är och inte är kvalitet. Uppsatsens enkätundersökning visar att det saknas en fastställd 
kvalitetsdefinition kring mediet film hos 95 % av biblioteken som har filmverksamhet. 
Trots att så få bibliotek har definierat vad kvalitetsfilm är finns det dock ett 
kvalitetstänkande på biblioteken som används vid kvalitetsbedömning av film. De allra 
flesta bibliotekarier har ett transcendent kvalitetstänkande men många har även ett 
användarorienterat sådant. I mycket mindre grad används det produkt- och 
standardorienterade kvalitetstänkandet vilket kan få konsekvenser som exempelvis att 
filmens tekniska kvaliteter inte kvalitetsbedöms i särskilt hög grad. 
 
Det har i den tidigare forskningen kommit fram att en del bibliotekarier anser att deras 
inköp och urvalsmöjligheter styrs av Bibliotekstjänst. Detta resultat skiljer dock sig åt 
från det resultat som framkommit i denna uppsats enkätundersökning samt de 
genomförda intervjuerna med personal på Bibliotekstjänst. Exempelvis menar 
Bibliotekstjänst att graden av påverkan som de har på bibliotekens inköp styrs av 
biblioteken själva och enligt enkätundersökningen är den största delen av biblioteken 
nöjda med sina inköpskanalers utbud. Det faktum att det råder en sådan skillnad mellan 
tidigare forsknings resultat och resultatet i denna uppsats skulle exempelvis kunna bero 
på att kommunikationen mellan bibliotekarier och Bibliotekstjänst har förändrats, och 
nu är mer fungerande gällande Bibliotekstjänst arbetssätt med spelfilm. 
 
De slutsatser som kan dras kring vilka yttre faktorer som påverkar arbetet med film hos 
Bibliotekstjänst, är att det framförallt är rättigheter och avtal som påverkar. För att 
biblioteken ska få tillgång till film krävs det att filmen i fråga har hyrvideorättigheter. 
Därmed är det endast denna typ av film som Bibliotekstjänst kan erbjuda till sina 
kunder. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Inledande kontaktbrev till Bibliotekstjänst 
Hej! 
 
Vi heter Cecilia Ungerbäck och Åsa Wiklund. Vi håller just nu på med vår 
magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö universitet. Den 
valda inriktningen på vår uppsats är tänkt att undersöka bland annat hur urvalsprocessen 
går till hos er, Bibliotekstjänst, när det gäller spelfilm. 
 
Vi undrar nu om det finns möjlighet för oss att genomföra ett antal intervjuer med 
ansvariga personer för urval av spelfilm, men också intervjuer med personer som är 
redaktörer/recensenter för filmsidan. Det mest lämpliga vore om intervjuerna kunde ske 
på plats hos er. Om nu detta inte är möjligt finns även möjligheten att de kan ske via 
telefon eller e-post. Följande tider är förslag från vår sida när det är möjligt för oss att 
besöka er: 
Vecka 14 tisdag 4/4, torsdag 6/4 – fredag 7/4 
Vecka 15 måndag 10/4 – onsdag 12/4 
Vecka 16 tisdag 18/4 – fredag 21/4 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Cecilia Ungerbäck 
Tfn: XXX 
E-post: XXX 
 
Åsa Wiklund 
Tfn: XXX 
E-post: XXX 
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Bilaga 2: Kontaktbrev och intervjufrågor till M. Petri 
 
Hej Martin Petri! 
 
Vi heter Cecilia Ungerbäck och Åsa Wiklund. Vi håller just nu på med vår 
magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö universitet. Den 
valda inriktningen på vår uppsats är tänkt att undersöka bland annat hur arbetsgången 
gällande spelfilm går till hos er, Bibliotekstjänst, samt vad som eventuellt kan påverka 
denna. Dels för att ge en större inblick i det arbete som sker på Bibliotekstjänst men 
också dels för att öka möjligheten till förståelse för allt arbete som ligger bakom bland 
annat BTJ-häftet. 
Vi har angående spelfilmsverksamheten tagit kontakt med er filmavdelning och vi 
hoppas nu att du har möjlighet att svara på några frågor som rör Bibliotekstjänst mer i 
allmänhet. 
 
Intervjufrågorna finns i slutet på detta e-postmeddelande. 
 
Om det är några frågor som på något sätt är oklara får du gärna höra av dig till oss så 
fort som möjligt. Detta gäller även om du upplever att du hellre skulle vilja svara på 
frågorna via telefon. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Cecilia Ungerbäck 
Tfn: XXX 
E-post: XXX 
 
Åsa Wiklund 
Tfn: XXX 
E-post: XXX 
 
Intervjufrågor 
 
1. Vi är intresserade av att få veta om ni på Bibliotekstjänst tycker att 
bibliotekslagen och/eller UNESCO:s folkbiblioteksmanifest är relevanta för er 
verksamhet, och i sådana fall på vilket sätt? 
 
2. Vi skulle också vilja veta om ni tycker att folkbiblioteken ska uppfylla några 
särskilda uppgifter? Om så är fallet, vilka är då dessa uppgifter och anser ni att ni 
kan bidra i detta arbete på något sätt? 
 
3. Vi undrar om det är biblioteken i sig och/eller bibliotekens användare som ni på 
Bibliotekstjänst ser som er målgrupp? 
 
4. Berätta lite om varför ni tror att biblioteken använder sig av era tjänster. 
 
5. Något du själv vill tillägga? 
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Bilaga 3: Kontaktbrev och intervjufrågor till C. Åkerman 
Hej Charlotta! 
 
Vi ber om ursäkt för att vi inte kunnat skicka våra intervjufrågor till dig förrän nu, och 
vi vill börja med att tacka dig för att du trots omständigheterna tar dig tid till att svara på 
våra frågor. Då stora delar av vår magisteruppsats bygger på vår intervju med dig är vi 
väldigt tacksamma om vi får dina svar så snabbt som möjligt. Vi tror att det skulle vara 
betydelsefullt för er på Bibliotekstjänst att frågorna besvaras och att informationen som 
kommer fram i svaren presenteras. Dels för att ge en större inblick i det arbete som sker 
på Bibliotekstjänst men också dels för att öka möjligheten till förståelse för allt arbete 
som ligger bakom bland annat BTJ-häftet. 
 
Vi undrar även om du i vår magisteruppsats vill synas som Charlotta Åkerman, 
huvudansvarig för avdelningen film på Bibliotekstjänst eller om det enbart ska stå 
skrivet att intervju har skett med huvudansvarig för avdelningen film på 
Bibliotekstjänst? 
 
Intervjufrågorna finns i slutet på detta e-postmeddelande, men de finns även bifogade 
som bilaga. Välj själv om du vill svara direkt i e-postmeddelandet eller om du vill spara 
bilagan och sedan skriva svaren i den. 
 
Om det är några frågor som är oklara på något sätt får du gärna höra av dig till oss så 
fort som möjligt. Detta gäller även om du upplever att du hellre skulle vilja svara på 
frågorna vid ett personligt möte eller via telefon. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Cecilia Ungerbäck 
Tfn: XXX 
E-post: XXX 
 
Åsa Wiklund 
Tfn: XXX 
E-post: XXX 
 
 
Intervjufrågor: 
 
1. Berätta gärna lite kort om din egen bakgrund? 
(Exempelvis utbildning, tidigare yrkeserfarenheter, hur länge du har arbetat med film på 
Bibliotekstjänst) 
 
 
2. Vi undrar vad som låg bakom beslutet att börja med spelfilm hos er på 
Bibliotekstjänst? 
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3. Berätta om det finns någon speciell uppgift eller något mål ni vill uppfylla med 
er spelfilmsverksamhet? 
(Om ni har någon nedskriven policy eller några måldokument tar vi gärna del av dessa.) 
 
 
4. Vi är intresserade av att få veta om ni tycker att bibliotekslagen och/eller 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest är relevanta för er verksamhet, och i sådana fall 
på vilket sätt? 
 
 
5a. Berätta om hur arbetsgången gällande spelfilm går till? 
(Exempelvis vad sker mellan start (filmbolag) och mål (BTJ-häftet), med andra ord hur 
går det till när ni får in en spelfilm och bestämmer er för att denna spelfilm ska finnas 
med i BTJ-häftet?) 
 
5b. Vi undrar även vilka yttre faktorer det finns samt hur dessa kan påverka 
arbetet med spelfilm? (Exempel på yttre faktorer skulle kunna vara lagar, avtal etc.) 
 
 
6. Vi skulle vilja veta lite mer om vem eller vilka det är som bestämmer vilka 
spelfilmer som ska finnas med i BTJ-häftet? 
(Exempelvis vilka kvalifikationer som krävs, hur många personer det är som utför detta 
arbete och om det är samma personer hela tiden?) 
 
 
7. Berätta gärna mer detaljerat kring hur denna person/dessa personer kommer 
fram till vilka spelfilmer som ska få vara med i BTJ-häftet? 
(Exempelvis vad som påverkar urvalet, om någon form av kriterier, protokoll eller 
checklista används etc. Ifall kriterier, protokoll eller checklista används tar vi gärna del 
av dessa.) 
 
 
8a. I ert BTJ-häfte nämner ni att ”Böcker på skolspråk och övriga språk och AV-
medier utgör ett kvalitetsurval”. Vad menar ni när ni skriver ”ett kvalitetsurval”? 
(Arbetar ni exempelvis utefter någon särskild definition av kvalitet, och hur ser i sådana 
fall denna definition ut?) 
 
8b. På er webbplats skriver ni att ”Hos oss hittar du i princip all kvalitativ film på 
video som finns på marknaden”. Vad är kvalitativ film enligt er? 
 
 
9. Vi undrar om det är biblioteken i sig och/eller bibliotekens användare som ni på 
Bibliotekstjänst ser som er målgrupp? 
 
 
10. Vi är även intresserade av att få veta om ni känner till vilka önskemål 
biblioteksanvändarna har när det gäller spelfilm, och i sådana fall hur ni har fått 
kännedom om dessa önskemål? 



 90 

11. Vet ni på Bibliotekstjänst något om vilka andra ställen biblioteken köper in 
spelfilm ifrån? 
 
 
12. Vi undrar om det är vanligt att biblioteken kommer med egna önskemål eller 
köper de oftast in de spelfilmer som finns med i BTJ-häftet? (Har ni exempelvis 
någon tillgänglig statistik kring detta eller kring bibliotekens spelfilmsinköp överlag) 
 
 
13. Vad tycker ni att biblioteken ska tänka på när de genomför inköp av spelfilm? 
 
 
14a. Vi är intresserade av att få veta vilken slags spelfilm ni på Bibliotekstjänst 
anser att bibliotek ska tillhandahålla? 
 
14b. Tror ni att ni på något sätt kan styra eller påverka biblioteken i någon 
riktning när det gäller vilken slags spelfilm biblioteken köper in? 
 
 
15. Skulle du vilja förändra hur ni arbetar med spelfilm på något sätt? 
 
 
16. Något du själv vill tillägga? 
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Bilaga 4: Missivbrev som medföljer första utskick av enkäten 
Hej! 
 
Vi heter Cecilia Ungerbäck och Åsa Wiklund. Just nu håller vi på med vår 
magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö universitet. 
Uppsatsens fokus är spelfilm på svenska folkbibliotek. 
 
Som en del i denna studie har vi valt att genomföra en enkätundersökning på alla 
huvudbibliotek i Sveriges kommuner. Enkäten är konstruerad i programmet Artologik 
Query&Report. Sist i detta e-postmeddelande finns två länkar till enkäten samt en 
förklaring kring hur ni på ett enkelt sätt kommer åt enkäten. 
 
Enkäten tar cirka 5-15 minuter att besvara. 
 
Frågorna rör främst urvals- och inköpsprocessen gällande spelfilm. Om det är så att ni 
på ert bibliotek inte har spelfilm ber vi er ändå att besvara ett fåtal frågor i enkäten, då 
detta är viktigt för enkätens slutresultat. Resultatet av enkäten kommer att ingå som en 
del i vår magisteruppsats. Resultatet kommer där att klargöra och ge en bild av urvals- 
och inköpsprocessen gällande spelfilm på svenska folkbibliotek. Enkätens resultat 
kommer att vara helt anonymiserat vilket innebär att inget enskilt bibliotek kommer att 
kunna identifieras. 
 
Vid eventuella frågor eller problem med att besvara enkäten var vänlig ta kontakt med: 
 
Cecilia Ungerbäck 
Tfn: XXX 
E-post: XXX 
 
Åsa Wiklund 
Tfn: XXX 
E-post: XXX 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Cecilia Ungerbäck & Åsa Wiklund 
 
Växjö 10 juli 2006 
 
Första webbadressen är en direktlänk. Accepteras den inte av din webbläsare kan du 
använda den andra webbadressen. Om radbrytning uppstår i webbadressen måste varje 
rad kopieras separat. Logga in med angivet Användarnamn och lösenord. 
 
Enkätens webbadress: Användarnamn = XXX 
XXX  Lösenord = XXX 
Enkätens webbadress: 
XXX 
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Bilaga 5: Enkätfrågor 
Kommentar från uppsatsförfattarna : 
Denna bilaga redovisar endast enkätfrågor samt svarsalternativ vilket inte helt stämmer 
överens med hur den ser ut i verklighet gällande exempelvis färger, svarsboxar och 
”hoppfunktioner”. Detta eftersom som det finns vissa svårigheter att helt återskapa 
enkätens utseende enligt det använda enkätprogrammet. 
 
Film på svenska folkbibliotek 
Tack så mycket för att ni tar er tid att besvara vår enkät. 
 
Vid eventuella frågor eller problem med att besvara enkäten får ni gärna ta kontakt med 
oss. 
 
Cecilia Ungerbäck 
Tfn: XXX 
E-post: XXX 
 
Åsa Wiklund 
Tfn: XXX 
E-post: XXX 
 
1. Har ni barn- och eller vuxenfilm av 
underhållningskaraktär, så kallad 
spelfilm, på ert bibliotek? 

� Ja 
� Nej 
 

Om ni har svarat nej på föregående 
fråga – gå vidare till fråga 31 

 
 
 

2. Jag som besvarar enkäten är: � Kvinna 
� Man 
 

3. Jag som besvarar enkäten är: � Bibliotekschef 
� Bibliotekschef med inköpsansvar 
� Inköpsansvarig bibliotekarie 
� Bibliotekarie 
� Biblioteksassistent 
� Om annat, specificera____________ 
 

4. Min högsta utbildning är: � Folkskola 
� Grundskola eller motsvarande 
� Realexamen 
� Gymnasium/Komvux eller motsvarande 
� Universitet/Högskola 
� Om annat, specificera____________ 
 

5. Jag tog examen år:  
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6. Kommunens invånarantal? � Mindre än 10 000 
� 10 000 – 20 000 
� 20 000 – 30 000 
� 30 000 – 40 000 
� 40 000 – 50 000 
� 50 000 – 60 000 
� 60 000 – 70 000 
� 70 000 – 80 000 
� 80 000 – 90 000 
� 90 000 – 100 000 
� Mer än 100 000 
 

7. Hur finansieras filmverksamheten på 
ert bibliotek? 

� Filmverksamheten är inkluderad i den 
ordinarie budgeten 
� Låntagaren/användaren betalar en avgift 
för att hyra/låna film 
� Om annat, specificera_____________ 
 

8. Om filmverksamheten är inkluderad 
i bibliotekets inköpsbudget, hur stor del 
av denna budget går då till film? 

� Mindre än 10 % 
� 10 % - 20 % 
� 20 % - 30 % 
� 30 % - 40 % 
� 40 % - 50 % 
� Mer än 50 % 
 

9. Hur stort är ert biblioteks 
filmbestånd idag? 

� Mindre än 100 filmer 
� 100 – 200 filmer 
� 200 – 300 filmer 
� 300 – 400 filmer 
� 400 – 500 filmer 
� 500 – 600 filmer 
� 600 – 700 filmer 
� 700 – 800 filmer 
� 800 – 900 filmer 
� 900 – 1 000 filmer 
� Mer än 1 000 filmer 
 

10. Hur många filmer köper ert 
bibliotek in per månad? 

� 1 – 5 
� 6 – 10 
� 11 – 15 
� 16 – 20 
� Fler än 20 
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11. Har ni någon nedskriven 
målformulering på ert bibliotek när det 
gäller filmverksamheten? 

� Ja 
� Nej 
� Vi håller på att ta fram en 
� Om annat, specificera____________ 
 

12. Vilken orsak anser ni vara den 
främsta till att bibliotek ska ha film i 
sin samling? 

� Bibliotekets filmutbud ska fungera som 
ett komplement till det kommersiella 
utbudet som finns på marknaden 
� Bibliotekets filmutbud ska locka till sig 
nya låntagare/användare 
� Film är en själklar del i det kulturutbud 
som ett bibliotek ska tillhandahålla 
� Bibliotekets filmutbud är en del i det 
medieutbud som enligt bibliotekslagen 
ska finnas på ett bibliotek 
� Om annat, specificera____________ 
 

13. Vilken typ av filmutbud satsar ni 
främst på att erbjuda era 
låntagare/användare? 

� Brett utbud bestående av alla genretyper 
� Utbud som består av kommersiellt 
framgångsrik film 
� Utbud som främjar kulturell mångfald 
� Utbud som främjar konstnärlig 
förnyelse 
� Om annat, specificera____________ 
 

14. Hur bestämmer ni vilka filmer som 
ska köpas in till ert bibliotek? (Flera 
svarsalternativ möjliga) 

� Diskussion på inköpsmöte 
� Läser recensioner 
� Går efter låntagarnas/användarnas 
önskemål 
� En videoansvarig grupp bestämmer 
� Leta information på olika webbplatser 
� Tittar på tv-program som tar upp film 
� Tittar på filmfestivaler och får på så sätt 
information om film 
� Om annat, specificera____________ 
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15. Vilket av följande alternativ har 
störst betydelse när ni bestämmer vilka 
filmer som ska köpas in till ert 
bibliotek? (Välj endast ett alternativ) 

� Diskussion på inköpsmöte 
� Läser recensioner 
� Går efter låntagarnas/användarnas 
önskemål 
� En videoansvarig grupp bestämmer 
� Leta information på olika webbplatser 
� Tittar på tv-program som tar upp film 
� Tittar på filmfestivaler och får på så sätt 
information om film 
� Om annat, specificera____________ 
 

16. Vilka kriterier ska en film uppfylla 
för att ni ska köpa in den till ert 
bibliotek? (Flera svarsalternativ 
möjliga) 

� Filmen ska ha fått bra omdöme i 
recensioner 
� Filmen ska intressera låntagarna 
� Filmen ska inte finnas tillgänglig hos 
lokal videouthyrare 
� Filmen ska vara baserad på en bok 
� Filmen ska tillfredställa en specifik 
målgrupp 
� Filmen ska ha en viss innehållslig 
kvalitet 
� Om annat, specificera____________ 
 

17. Vilket av följande alternativ har 
störst betydelse när ni ska köpa in film 
till ert bibliotek? (Välj endast ett 
alternativ) 

� Filmen ska ha fått bra omdöme i 
recensioner 
� Filmen ska intressera låntagarna 
� Filmen ska inte finnas tillgänglig hos 
lokal videouthyrare 
� Filmen ska vara baserad på en bok 
� Filmen ska tillfredställa en specifik 
målgrupp 
� Filmen ska ha en viss innehållslig 
kvalitet 
� Om annat, specificera____________ 
 

18. Vilken/vilka inköpskanaler 
använder ert bibliotek för inköp av 
film? (Flera svarsalternativ möjliga) 

� BTJ 
� Förlagett 
� Filmdata 
� Om annat, specificera____________ 
 

19. Vilken av dessa inköpskanaler 
använder ni er främst av idag för inköp 
av film till ert bibliotek? (Välj endast 
ett alternativ) 

� BTJ 
� Förlagett 
� Filmdata 
� Om annat, specificera____________ 
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20. Hur fungerar den inköpskanal ni 
använder er främst av för inköp av film 
till ert bibliotek gällande: 

Dåligt    Mindre bra    Bra    Mycket bra 
Utbud 
Pris 
Leveranstid 
Tillgång till recensioner/bedömning 
 

21. Har ni tidigare använt er av någon 
inköpskanal som inte är densamma som 
den ni främst använder er av idag? 

� Ja 
� Nej 
 

22. Om ni har svarat ja på föregående 
fråga, vilken inköpskanal har ni då 
använt er av? 

 

23. Finns det någon genre som ni anser 
saknas i det utbud som erbjuds av er 
främst använda inköpskanal? 

� Ja 
� Nej 
 

24. Om ni har svarat ja på föregående 
fråga, vilken/vilka genre/genrer anser 
ni saknas? (Flera svarsalternativ 
möjliga) 

� Action 
� Skräck 
� Romantik 
� Komedi 
� Drama 
� Västern 
� Science fiction 
� Fantasy 
� Thriller 
� Äventyr 
� Om annat, specificera____________ 
 

25. Är utbudet som er främsta 
inköpskanal erbjuder inom genren: 

Dåligt    Mindre bra    Bra    Mycket bra 
Action 
Skräck 
Romantik 
Komedi 
Drama 
Västern 
Science fiction 
Fantasy 
Thriller 
Äventyr 
 

26. Om inköpskanalerna i sina 
listor/häften/kataloger använder sig av 
recensioner, har dessa någon betydelse 
för det urval som ni gör på ert bibliotek 
gällande film? 

� Ja, mycket 
� Ja, ganska 
� Nej, inte speciellt 
� Nej, inte alls 
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27. Vilket/vilka av följande alternativ 
utgår ni från vid kvalitetsbedömning av 
film? (Flera svarsalternativ möjliga) 

� Egen intuition och erfarenhet visar på 
vad som är hög kvalitet 
� Utlåningsfrekvens 
� Filmens hantverk exempelvis färger, 
ljud, ljus, kameravinklar och redigering 
� Filmens inköpspris 
� Jämför filmen med andra filmer överlag 
� Jämför filmen med andra filmer inom 
samma genre 
� Om annat, specificera____________ 
 

28. Vad anser ni vara kvalitetsfilm?  
 
 

29. Har ni definierat begreppet 
kvalitetsfilm i er biblioteksverksamhet? 

� Ja 
� Nej 
 

30. Om ni har svarat ja på föregående 
fråga, hur lyder denna definition? 

 
 
 

31. Övriga kommentarer  
 
 

Tack för er medverkan!  
 
 


