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Abstract: The aim of this thesis is to examine how librarians are working 

with the selection and purchase of feature films in Swedish public 
libraries. I was interested in examining the underlying reasons 
behind the selections. I chose to focus on how librarians are 
working and reason about the library´s film collection.  

  
 The purpose of my study is to answer the following questions: 
 

• How are librarians working with selection and purchase of 
feature films in the public library? 

• What factors motivate librarians´ selection of feature 
films? 

• What do librarians reason about the public library film 
collection? 

 
To answer these questions I performed interviews with seven 
librarians in five different public libraries. The results of the 
interviews have been analyzed on the basis of the theories and 
theoretical model of Sanna Talja. I used a translated and modified 
version of Talja´s model in my analysis. 
 
Results showed that the economy was a factor influencing the 
selection and purchases of films. The accessibility to the films was 
another factor that influenced the librarians. Librarians can only 
purchase films with licenses that can be lent to borrowers. 
Librarians have to purchase films from the contracted sources. 
 
Most of the librarians strive to that the library should have a varied 
film collection. They buy both old films as classics but also more 
recent films. Some also buy narrower films as an alternative to the 
commercial films 
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1 Inledning  
 
I detta avsnitt introducerar jag ämnet genom att presentera bakgrunden och 
problembeskrivningen. Därefter beskriver jag syftet med studien följt av mina 
frågeställningar. Sedan följer de avgränsningar som jag har gjort i min studie. Slutligen 
presenterar jag de centrala begrepp som förekommer i texten och deras definitioner. 

1.1  Bakgrund och problembeskrivning 
 
Spelfilmen har i dagens samhälle en central plats i våra liv. Oavsett om vi ser film på en 
biograf, hemma i tv-soffan, via datorn eller på något annat sätt är den en del av vår 
vardag. Den kan vara av underhållande karaktär likväl som den kan handla om 
allvarliga teman. Spelfilmen kan ge åskådaren en upplevelse som han eller hon sent ska 
glömma även efteråt när eftertexterna har slutat rulla. Spelfilmen kan ge oss avkoppling 
för stunden men även få oss att se på omgivningen med nya ögon och lära oss nya saker 
som vi inte kände till sen tidigare. Våra favoritfilmer ser vi gärna om flera gånger och 
handlingen och replikerna naglar sig fast i våra minnen. Spelfilmen är en populär 
medieform som går att få tillgång till på flera olika sätt. Ett sätt är att besöka något av de 
svenska folkbiblioteken. På många av biblioteken går det i dagens samhälle att låna 
filmer och ta med sig hem, antingen gratis eller för en lägre avgift. Folkbibliotekens 
utbud varierar från de bibliotek som inte har någon filmsamling alls till andra bibliotek 
som har större samlingar. På en del bibliotek har det erbjudits spelfilmer till sina 
låntagare sedan det fortfarande fanns VHS-kassetter att köpa. De flesta filmer har idag 
ersatts av modernare filmformat som DVD eller Blu-ray. 
 
På de svenska folkbiblioteken arbetar idag bibliotekarier med att välja ut och köpa in 
filmer till institutionerna. Maria Björklund och Lisa Roos har i sin magisteruppsats 
Folkbibliotekarier och nya medier: en diskursanalys av folkbibliotekariers inställning 
till nya medier från 2004 studerat hur bibliotekariernas syn på nya medier sett ut mellan 
1970-1999. Författarna har genomfört studien genom att granska artiklar ur tidskriften 
Biblioteksbladet. Det framkom bland annat att det funnits en ekonomisk aspekt som har 
påverkat synen på medieformen. Folkbibliotekarierna som var emot de nya medierna 
ansåg att de skulle komma att konkurrera med den tryckta boken på grund av att 
kostnaden skulle stiga om biblioteken skulle erbjuda många olika medier till sina 
låntagare. Folkbibliotekarierna ansåg även att det var politikernas ansvar att ge 
ekonomiskt stöd till biblioteken så att de i sin tur har möjlighet att köpa in nya medier 
till sina samlingar.1 Denna konkurrensaspekt hade sin grund i att folkbibliotekarierna 
var rädda för att bokläsningen skulle minska då de nya medierna konkurrerar med 
bibliotekens tidigare verksamhetsområden. När videon började räknas till de nya 
medierna ansågs den vara alltför kommersiell och därmed inte borde ha en plats på 
biblioteket. Utöver dessa aspekter har det även gått att identifiera en folkbildningsaspekt 
inom vilken biblioteken faktiskt skulle kunna köpa in kvalitetsfilmer. Folkbiblioteken 

                                                 
1 Björklund, Maria & Roos, Lisa (2004) Folkbibliotekarier och nya medier: en diskursanalys av 
folkbibliotekariers inställning till nya medier, s.65 
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ansågs nämligen vara en resurs som ska tillhandahålla material som inte har så stor 
konkurrenskraft på marknaden.2  
 
Studien visade även att det har funnits diskussioner på biblioteken under de senaste 
decennierna angående vilket material som bibliotekens samlingar bör innehålla. Jag har 
intresserat mig för hur situationen ser ut i dag på de svenska folkbiblioteken. Ur ett 
biblioteksperspektiv är det relevant att undersöka hur folkbibliotekarier idag arbetar 
med att köpa in spelfilm till biblioteken. Eftersom tolv år har passerat sedan den sista 
studerade artikeln i Biblioteksbladet granskades av Björklund och Roos så är det av 
intresse för mig att undersöka hur arbetet med de nya medierna ser ut på folkbiblioteken 
idag. Till skillnad från Björklund och Roos studie har jag valt att istället fokusera på hur 
folkbibliotekarier arbetar och resonerar kring sina urval och inköp av spelfilm till 
biblioteket. Med min studie gör jag en djupdykning ner i ämnet och granskar hur sju 
folkbibliotekarier resonerar kring bibliotekens filmsamlingar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka hur man arbetar med urval och inköp av spelfilm på 
folkbiblioteket. Jag är intresserad av att studera vad som ligger bakom urvalen och vilka 
kriterier som följs. Jag har valt att fokusera på hur bibliotekarier arbetar och resonerar 
kring bibliotekets filmsamling och de urval och inköp som genomförs.  
 
Utifrån mitt syfte har jag valt att utgå från följande frågeställningar: 
 

• Hur arbetar bibliotekarier med urval och inköp av spelfilm till folkbiblioteket? 
• Vilka faktorer motiverar bibliotekariers urval av spelfilm? 
• Hur resonerar bibliotekarier kring bibliotekets filmsamling? 

1.3 Avgränsningar 
 
Tanken bakom min studie är att undersöka hur bibliotekarierna arbetar och resonerar 
kring urval och inköp av spelfilm till biblioteket.  Jag har därför valt att inte ta med 
statistiskt material eller filmernas fysiska plats i biblioteksrummet eftersom jag valt att 
undersöka mer bakomliggande faktorer till urvalen. Jag har valt att fokusera på 
bibliotekariernas perspektiv om hur de arbetar med spelfilm och hur de motiverar sina 
urval. Spelfilm som medieform är ett medvetet val eftersom det är nödvändigt att 
avgränsa studien med tanke på omfång och tidsaspekt. Att det blev just film handlar 
dels om ett eget intresse från min sida men även en nyfikenhet kring hur 
folkbibliotekens filmsamlingar byggs upp. Urval och inköp av andra medieformer kan 
även det vara intressant att undersöka i andra studier men jag har valt bort dessa och 
endast valt att fokusera på spelfilm. Syftet med studien är inte att ge en omfattande 
redovisning om hur spelfilmer hanteras på svenska folkbibliotek för då krävs det en 
betydligt större undersökning. Tanken är istället att väcka intresse för ämnet och ge en 
djupdykning i hur några bibliotekarier arbetar och resonerar kring sin arbetsuppgift att 
välja ut vilka filmer som biblioteken ska köpa in.  

                                                 
2 Björklund, Maria & Roos, Lisa (2004) Folkbibliotekarier och nya medier: en diskursanalys av 
folkbibliotekariers inställning till nya medier, s.66 
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1.4 Definitioner av begrepp 
 
Spelfilm- med spelfilm i texten avses långfilmer som betraktas som underhållning, 
både barn- och vuxenfilm. Faktafilmer som dokumentärfilmer, musikfilmer och 
liknande inkluderas inte i detta begrepp. 
 
Genre- en konstnärlig framställning med vissa gemensamma drag. Genre kan 
beteckna dels någon av litteraturens huvudformer till exempel lyrik, epik eller 
dramatik, dels någon av ett antal etablerade motivtyper inom bildkonsten, dels en 
grupp filmer med snarlika motiv, teman, rollkaraktärer och berättarmönster.3  

 
Klassiker- ett litterärt eller konstnärligt verk som bedömts vara av bestående värde 
eller en upphovsman till ett sådant verk. 4 Begreppet klassiker i texten syftar på de 
äldre filmer som håller måttet än idag och som folk fortfarande ser på. 

 
Mainstream- en företeelse eller verk inom bland annat musik, film, konst och 
litteratur som följer de ledande riktningarna och konventionerna.5 

 
Kommersiell film- i texten syftar begreppet till populära och framgångsrika 
spelfilmer. Storfilmer eller så kallade ”blockbusters” som ger stor vinst är exempel 
på spelfilmer inom denna kategori. Även andra spelfilmer som gått på biografer 
eller visats på tv kan vara exempel på kommersiella filmer.  
 
Alternativ/smal film- när orden förekommer i texten syftar de till spelfilmer som 
till skillnad från de kommersiella filmerna inte nödvändigtvis har gått på den 
vanliga biografen. Det kan till exempel handla om filmer som visats på 
filmfestivaler, vissa utländska filmer och andra filmer som kan ses skilja sig från 
den kommersiella marknaden. Kvalitetsfilm är ett begrepp som kan refereras till 
alternativ/smalare film. 
 
Btj-listan- begreppet refererar till den huvudkatalog som ges ut av Bibliotekstjänst 
två gånger i månaden. Listan kallas även för Btj-häftet. Katalogen innehåller bland 
annat litteratur, språkkurser, musik och film. I katalogen presenteras nyutgivet 
material med omdömen. Biblioteken får tillgång till Btj-häftet genom en 
avgiftsbelagd prenumeration.6 

2 Tidigare forskning  
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som har gjorts inom ämnet. De olika 
studierna tar upp olika aspekter som är relevanta för min studie. Inledningsvis kommer 
jag att skriva om Christel och Weine Sundells magisteruppsats Film på svenska 
folkbibliotek: en diskursiv analys av statliga offentliga utredningar som behandlar 
folkbibliotekens verksamhetsmål och mediepolitik från 2004. Deras studie handlar om 

                                                 
3 Nationalencyklopedin (2011a) 
4 Nationalencyklopedin (2011b) 
5 Nationalencyklopedin (2011c) 
6 Bibliotekstjänst (2011) 
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hur folkbibliotekens filmpolitik sett ut mellan 1949-2004.7 Jag har valt att inkludera 
denna magisteruppsats eftersom det är intressant att se ur ett historiskt perspektiv 
huruvida diskussionerna kring filmmediet har förändrats. Forskarna har även valt att 
granska utredningar som handlar om folkbibliotek och litteratur men jag har valt att 
endast fokusera på de texter som de har studerat där filmmediet benämns.  
 
Därefter har jag valt att presentera Åse Kristine Tveits bok Velge og vrake: 
samlingsutvikling i folkebibliotek från 2006 där hon har sammanställt artiklar som 
handlar om beståndsutveckling på folkbibliotek.8 Precis som Björklund och Roos insett 
i sin studie har även Tveit identifierat en ekonomisk aspekt som en central punkt när det 
kommer till inköp av spelfilm till biblioteket. Eftersom jag är intresserad av att 
undersöka vilka faktorer som motiverar bibliotekariernas urval och inköp av film har jag 
valt att nämna denna text om beståndsutveckling. 
 
Slutligen har jag valt att presentera Cecilia Ungerbäck och Åsa Wiklunds 
magisteruppsats Hur väljs spelfilm? Urvals- och inköpsprocessen hos Bibliotekstjänst 
samt urvalsprocessen hos svenska folkbibliotek från 2006.9 De har undersökt hur 
processerna för urval och inköp av spelfilm ser ut hos Btj och på svenska folkbibliotek. 
Trots att deras studie till viss del påminner om min egen har jag valt att lyfta fram den 
för att visa upp hur deras resultat ser ut. Jag ämnar förhålla mig till deras studie och 
jämföra med resultatet från min egen studie i diskussionsavsnittet. Min studie skiljer sig 
även från deras på så sätt att jag utgår från en annat teoretiskt angreppssätt. Till skillnad 
från deras studie har jag även valt att enbart fokusera på de svenska folkbiblioteken och 
inte på Btj. Ungerbäck och Wiklund genomförde intervjuer med personal hos Btj via e-
post samt enkätundersökningar med bibliotekarier på olika folkbibliotek. Jag har istället 
valt att göra intervjuer ansikte mot ansikte med respondenterna för att på så sätt få en 
möjlighet att ställa följdfrågor. Jag ville även undvika eventuella missförstånd angående 
frågorna i intervjuguiden eller respondenternas svar. 

2.1 Folkbibliotekens filmpolitik 
 
Christel och Weine Sundell har undersökt synen på folkbibliotekens verksamhetsmål 
och mediebestånd i statliga offentliga utredningar mellan 1949-2004. I sin studie har de 
undersökt vilka diskurser som finns i dessa utredningar om folkbibliotek, film och 
böcker. Deras studie visar på att synen på film som medium har förändrats genom tiden. 
Under 1950-talet genomfördes en utredning som handlade om censuren och till exempel 
så lyftes frågan om barntillåtna filmer fram, det vill säga vilka filmer som skulle vara 
tillåtna att ses av barn. Denna utredning var den första på 37 år som undersökte frågor 
om filmgranskning. Tanken med en filmcensur var dels att skydda filmtittarna från våld 
och pornografi men även ett sätt att sätta en gräns för hur filmen som medium kan 
påverka dess åskådare. De som skötte utredning hade en negativ syn på mediet och 
ansåg att det var farligt eftersom den fördärvar ungdomarna och är ett hot mot 

                                                 
7 Sundell, Christel & Sundell, Weine (2004) Film på svenska folkbibliotek: en diskursiv analys av statliga 
offentliga utredningar som behandlar folkbibliotekens verksamhetsmål och mediepolitik 
8 Tveit, Åse Kristine (2006) Velge og vrake: samlingsutvikling i folkebibliotek 
9 Ungerbäck, Cecilia & Wiklund, Åsa (2006) Hur väljs spelfilm? Urvals- och inköpsprocessen hos 
Bibliotekstjänst samt urvalsprocessen hos svenska folkbibliotek 
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demokratin. Filmen ansågs vara kommersiell underhållning som inte hade några 
bakomliggande konstnärliga egenskaper.10 
 
En ny utredning om filmcensuren introducerades 1964 och utgångspunkten hamnade i 
den diskussionen om filmcensur i relation till de vuxna filmtittarna som då var aktuell. 
Regeringen ansåg att det fanns för lite vetenskaplig forskning inom en del områden som 
till exempel hur filmens påverkan på människor skiljer sig från andra medieformer. 
Därför valde man att tillsätta en utredning för att finna bemyndigade skäl till varför man 
skulle granska film på förhand. På 1960-talet hade synen på filmen som medium blivit 
mer positiv eftersom man bland annat hade insett att det var möjligt att använda filmen 
som ett pedagogiskt verktyg. Undersökningen visade att det inte var lika lätt att glömma 
bort det som lärdes ut om pedagogen använde sig av film i undervisningen. Det 
hävdades att olika medieformer är passande för olika former av inlärning. Utredarnas 
resultat utifrån den vetenskapliga forskningen visade att det inte gick att bevisa att 
mediet film påverkade sina åskådare negativt. Därmed fanns det inget stöd för de 
argument som hävdade att filmen kunde leda till att människor blev asociala eller 
kriminella.11 
 
Under 1970- och 1980-talen började synen på filmen förändras mer drastiskt och den 
ansågs vara av samma kulturella värde som andra medier, som till exempel boken. Det 
talades bland annat om att det var samhällets uppgift att ge möjligheter till människor 
att se bra film oavsett var man bor. Man lyfte fram att även det människor som bodde i 
små orter eller på landsbygden skulle få tillgång till att se film. Den oro för ungdomarna 
som hade funnits tidigare var borta och istället utpekades dem som en viktig målgupp 
för filmmediet. Eftersom den största delen av biobesökarna var just ungdomar ansåg 
utredarna att det var väsentligt att nå ut med kulturpolitiken till dem. Det pekades på att 
filmen oftast var det första mötet med kultur för många människor. Ytterligare ökade 
den positiva synen på filmen i den videogramutredning som genomfördes under de här 
decennierna. Utredarna påstod att filmen kan stärka gemenskapen och även främja 
solidariteten. Dock identifierades två hot i samband med videogrammet och dess 
distributionsmöjligheter. Dels såg man ett hot mot de traditionella kulturformerna dels 
även att det ger möjlighet för internationella aktörer att påverka kulturutbudet.12 
 
De som arbetade med Videogramutredningen ansåg att folkbiblioteken kunde vara en 
distributionskanal för filmmediet och hävdade att det även kunde stärka bibliotekens 
mediepolitiska roll. Det ansågs inte vara bra att biblioteken skiljde ut de olika medier 
från varandra eftersom det kunde påverka deras position i mediesamhället och därför 
ställde sig utredarna positiva till film som en del i bibliotekens utbud. Bibliotekstjänst 
ansågs vara en passande distributionskanal av film för folkbiblioteken.13 Under 1990-
talet fick Våldsskildringsrådet till uppgift att granska våldet i rörliga bilder, utöver 
filmmediet granskades även data och tv-spelen. I undersökningen framkom det att det 
inte fanns några vetenskapliga belägg för att medierna är de enda orsakerna till ökad 
aggression hos användarna. Ingen vetenskaplig forskning presenterades om att det är 
mer skadligt att se våld i rörliga bilder än att till exempel läsa om våld i böcker.14 
 
                                                 
10 Sundell (2004), s.67ff 
11 Ibid., s.71f 
12 Ibid, s.74ff 
13 Ibid., s.76f 
14 Ibid., s.79 
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Den senaste utredningen som har granskats av Sundell är en från 1998 som skulle leda 
till förslag på hur man skull utforma stödet till svensk filmproduktion. I utredningen 
antyds en kritik mot det aktuella filmavtalet att filmen har hamnat i händerna på den 
kommersiella marknaden. Helst ville utredarna se att staten tog över hela ansvaret för 
filmen men det var inte aktuellt. Det framkom att det existerade en ojämlikhet i Sverige 
i frågan om tillgång till filmutbudet eftersom alla inte hade samma möjligheter att ta del 
av allt material. Den nya filmpolitiken skulle ha till uppgift att skapa möjligheter för alla 
medborgare att få tillgång till film oavsett var i Sverige man bor.15  

2.2 Beståndsutveckling på folkbibliotek 
 
Åse Kristine Tveit har sammanställt ett antal artiklar om beståndsutveckling på 
folkbibliotek i boken Velge og vrake: samlingsutvikling i folkebibliotek. Folkbiblioteket 
har till uppgift att erbjuda alla låntagare något som kan betraktas som aktuellt och av 
kvalitet. Det ställer särskilt krav på biblioteket när det kommer till att välja ut vad som 
ska köpas in av böcker och andra medier till samlingarna. Ett problem kan vara att 
budgeten för inköp av bibliotekets material inte räcker till alla de medieformer och verk 
som låntagarna vill ha. Eftersom marknaden ökar mer i volym måste biblioteket därför 
erbjuda material som passar bäst för de flesta av låntagarna. De titlar som inte köps in 
kan istället ges tillgång till via fjärrlån. Den som fattar beslut om bibliotekets utbud kan 
utifrån vad han eller hon personligen tycker avgöra vad som ska köpas in och vad som 
ska gallras ut. Det är därmed problematiskt för bibliotekarien att vara neutral när man 
gör sitt urval av material. Bibliotekarien måste även lägga mycket tid med urvalen 
eftersom att ju mer det finns att välja bland och ju mer begränsad budget biblioteket har 
desto längre tid tar det. Under de senaste åren har det även blivit möjligt lägga över 
bibliotekens inköp på externa aktörer. Vissa bibliotekarier är nöjda med detta arbetssätt 
medan andra anser att det är dåligt för folkbibliotekens utveckling.16 
 
Under vintern 2006 pågick en diskussion på e-postlistan Biblioteknorge. Denna e-
postlista står det norska Nationalbiblioteket bakom och finns till för att leda generella 
diskussioner i olika biblioteksfrågor. Anledningen till den häftiga diskussionen var att 
Stavanger bibliotek ville sluta ett avtal med den amerikanska ambassaden om ett 
”American Corner” i kulturhuset Sølvberget. Diskussionens deltagare var inte överens 
om det var rätt att låta ambassaden få sådant inflytande över medieurvalet på ett norskt 
folkbibliotek eller inte. Medieurvalen är en central del i bibliotekets verksamhet och det 
leder även till avgöranden om vad som ska väljas bort från bibliotekets samlingar. 
Därför kan det finnas anledning att diskutera relationen mellan urval av medier och 
censur. Svein Arne Tinnesand ställer sig frågan om vilka utmaningar biblioteken står 
inför när det kommer till censur och urval i dagens samhälle då vi överflödas av 
information i sin text Medieval, marknad og sensur från 2006.17 
 
Den största utmaningen för biblioteken är att vara ett trovärdigt alternativ i 
informationsflödet till marknadssamhället. Inom kulturen finns det en tendens att det 
bara är en liten del av allt material som synliggörs trots att det finns en större bredd på 
utbudet. Det som i hög grad avgör vilka trender som ska råda på marknaden är bland 

                                                 
15 Sundell (2004), s.81 
16 Tveit (2006), s. 7f 
17 Tinnesand, Svein Arne (2006) Medieval, marknad og sensur. Ingår i Tveit, Åse Kristine, Velge og 
vrake: samlingsutvikling i folkebiblioteket, s.50 
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annat TV, toppsäljarlistor och skvallertidningar. Dessa påverkar även bibliotekens urval 
av material. Tinnesend anser att folkbiblioteken genom sitt medieurval ska främja 
läsglädje och göra den offentliga debatten tillgänglig. Det är den balansgång som finns 
mellan marknaden, censuren och mångfalden på ena sidan samt låntagarna, förtroende 
och legitimitet på den andra som gör medieurvalet viktigt.18 

2.3 Urval och inköp hos Btj och svenska folkbibliotek 
 
Cecilia Ungerbäck och Åsa Wiklund har i sin magisteruppsats Hur väljs spelfilm? 
Urvals- och inköpsprocessen hos Bibliotekstjänst samt urvalsprocessen hos svenska 
folkbibliotek från 2006 granskat processerna för urval och inköp av spelfilm hos Btj och 
urval hos svenska bibliotek. Tanken bakom deras studie är att undersöka om det 
eventuellt går att dra några paralleller mellan Btj och biblioteken. Undersökningarna av 
Btj och de svenska biblioteken har liknande utgångspunkter när det gäller urvalet av 
spelfilm samt diskussionen kring kvalitetsdefinitionerna.19 Författarna har valt att utgå 
från en teori om definitioner av kvalitetsbegreppet av David A. Garvin som har 
anpassats av Carl Gustav Johannsen. Johannsen har valt ut fyra av fem 
kvalitetsdefinitioner av Garvin och tillämpat dessa för området inom biblioteks- och 
informationsvetenskap.20 Insamlingen av empirin har genomförts via kvalitativa 
intervjuer genom e-postformulär samt elektroniska enkäter. Intervjuerna var från början 
menade att genomföras på plats hos Btj men när författarna nekades tillträde så 
resulterade det i e-postintervjuer istället. E-postformulären skickades till personalen på 
Btjs filmavdelning. Enkäterna skickades ut till olika svenska folkbibliotek med syftet att 
undersöka hur urvalsprocessen av spelfilm ser ut samt hur bibliotekarierna ser på 
kvalitetsbegreppet.21 
 
Studien visade att enligt personalen hos Btj så är avtal och rättigheter de främsta 
orsakerna till att filmutbudet påverkas. För att Btj ska ha möjlighet att erbjuda filmer till 
biblioteken krävs det att man har hyrvideorättigheter. Btj har dock avtal med de största 
filmbolagen och kan därmed erbjuda biblioteken de filmer som dessa bolag ger ut. Btj 
anser att det är upp till varje enskilt bibliotek att avgöra själva i hur stor utsträckning de 
vill påverkas av dem vid inköp av film till verksamheterna.22 De enkäter som skickades 
ut till svenska folkbibliotek visade att de flesta bibliotek strävade efter att tillhandahålla 
ett brett filmutbud med spridning över olika genrer till sina låntagare. Diskussionerna 
som råder under inköpsmötena på biblioteken är de som påverkar hur urvalsprocessen 
av spelfilm ser ut.  De kriterier som biblioteken utgår ifrån vid urvalen är bland annat att 
de ska ha fått bra recensioner, de ska intressera bibliotekets låntagare samt ha en viss 
innehållsmässig kvalitet.23 

3 Teori  
I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att presentera Sanna Talja som har utvecklat de 
teorier och den teoretiska modell som jag använder mig av i min analys. Därefter lyfter 

                                                 
18 Tinnesand (2006), s.65ff 
19 Ungerbäck, Cecilia & Wiklund, Åsa (2006) Hur väljs spelfilm? Urvals- och inköpsprocessen hos 
Bibliotekstjänst samt urvalsprocessen hos svenska folkbibliotek, s.9f 
20 Ibid., s.27-32 
21 Ibid., s.36ff 
22 Ibid., s.59 
23 Ibid., s.60 
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jag fram Taljas tre perspektiv och förklarar de enskilda repertoarerna var för sig. 
Följande del handlar om den teoretiska modellen som jag har översatt och modifierat 
något. I anslutning till Taljas modell följer en förklaring hur jag har tolkat och använt 
mig av den i min undersökning. 

3.1 Sanna Taljas studie och repertoarer 
 

Sanna Talja arbetade tidigare som biträdande lektor på institutionen för 
informationsvetenskapliga studier vid Tammerfors universitet i Finland mellan 1996-
1999. Sedan dess arbetar hon som forskare på forskningsprogrammet inom 
mediekultur.24 I dagsläget är Sanna Talja även aktiv som forskare och gästföreläsare vid 
Högskolan i Borås samt medlem i en enhet vid Göteborgs universitet.25 I sin studie 
Music, culture and the library: an analysis of discourses har Talja undersökt två 
aspekter på bibliotekets musikavdelning. Den första aspekten handlar om de diskurser 
som finns på bibliotekets musikavdelning och den andra om olika sätt att tala om 
musikavdelningen. Biblioteket som institution har inte granskats ur ett 
biblioteksperspektiv i studien utan som en del av en bredare social och historisk 
process. Talja har analyserat musikavdelningens policydokument samt intervjuer med 
låntagarna. I intervjuerna bad Talja låntagarna att beskriva deras syn på bibliotekets 
service på musikavdelningen. Talja har sedan jämfört texter av yrkesverksamma på 
biblioteket med låntagarintervjuerna för att se om det finns några mönster och 
variationer utifrån olika tolkningar av bibliotekets musikavdelning.26  

 
I sin studie har Talja intervjuat tjugoåtta av musikavdelningens låntagare. Studien 
visade att låntagarna är medvetna om att bibliotekets budget inte tillåter att 
tillhandahålla allt material. Det är därmed nödvändigt att ta ställning till vilket material 
som är nödvändigt i bibliotekets samlingar. Det har dock visat sig i diskussionen om 
prioritering att den sker från olika aspekter och att musikavdelningens kulturella roll är 
konstruerad på olika sätt. Vid analysen av intervjuerna visade det sig att åsikterna hos 
låntagarna om vad en mångfaldig och balanserad bibliotekssamling innebär skiljer sig 
åt. Sanna Talja har identifierat tre olika perspektiv på bibliotekets musikavdelning som 
hon kallar för ”the interpretative repertoires” .27 

3.1.1 The general education repertoire 
 
Det första perspektivet har Sanna Talja kallat för the general education repertoire. 
Perspektivet har sin utgångspunkt i utbildning och studier i musik. Tanken är att 
biblioteket ska ha en grundläggande samling/repertoar. Musikavdelningens samlingar 
bör innehålla de centrala artisterna i varje genre. Detta synsätt innehåller ett 
kulturhistoriskt perspektiv på insamlingsarbetet. Musikbibliotek betraktas som 
historiska institutioner istället för att utgå från tillfällig efterfrågan. Ur detta perspektiv 
bör biblioteket bygga upp sina musiksamlingar för framtida mål och behov.28  
 

                                                 
24 Talja, Sanna (2001) Music, culture and the library: an analysis of discourses, s.239 
25 Academia (2011) 
26 Talja (2001), s.3 
27 Ibid., s.47ff 
28 Ibid., s.50f 
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Klassisk musik betraktas inom detta perspektiv som den väsentligaste formen av 
musikkultur men med det menas inte att andra musikgenrer inte räknas som konst eller 
kultur. Eftersom man inom detta synsätt har fokus på utbildning och studier i musik så 
det naturligt att man lyfter fram den klassiska musiken eftersom många musikskolor och 
musikinstitut utgår från den. Inom repertoaren betraktas bibliotekets musikavdelning 
som en institution som fungerar som ett stöd för det allmänna musiklivet och en viktig 
del av systemet i musikutbildningen. Bibliotekets musikavdelning bör främst sträva 
efter att uppfylla behoven hos musikstudenterna än att ta hänsyn till efterfrågan på 
underhållningsmaterial. Musikavdelningens uppgift är att fungera som ett center för 
material till studier.29 
 
Inom the general education repertoire vill man se ett kritiskt förhållningssätt vid urval 
av ny populärmusik. Till exempel så ses popmusiken som en genre som till skillnad från 
den klassiska musiken påverkas av trender som förändras. Låntagarnas efterfrågan på 
musik ses en fråga om personliga preferenser medan bibliotekarierna anses ha förmåga 
skilja på kvalitetsmusik från övrig musik.30 

3.1.2 The alternative repertoire 
 
Det andra perspektivet kallas av Talja för the alternative repertoire. Utifrån detta 
perspektiv ska bibliotekets musikavdelning erbjuda alternativ musik till skillnad från de 
mer kommersiella kanalerna som ses som begränsade. Bibliotekens uppgift är att fylla 
luckorna i musikutbudet genom att köpa in mer sällsynt och marginell musik. 
Biblioteket erbjuder därmed låntagarna att stifta bekantskap med musik som en helhet. I 
den alternativa repertoaren utgår man från de subkulturer som avviker från den 
dominerande mainstreamkulturen. I sin studie har Talja identifierat att det är svår för de 
intervjuade att definiera vad som är alternativ musik. En aspekt består av en syn på 
klassisk musik som en genre som inte är kommersiell framgångsrik och är därmed en 
minoritet som bör ges stöd. En annan aspekt fokuserar på andra genrer som etno och 
nyare trender inom independent rock, jazz och klassisk musik.31 
 
Detta perspektiv betonar att biblioteket bör ta risker och erbjuda överraskande musik 
som visar på nya tillvägagångssätt i musik och publikens upplevelse. 
Musikavdelningens uppgift är att erbjuda ett bredare utbud för att kunna vidga 
låntagarna synsätt. Dock är tanken inte att utbilda låntagarna i musik utan istället låta 
dem finna sin egen musiksmak. Bibliotekets musikutbud kan hjälpa låntagarna att stärka 
deras kulturella identitet.32 Inom the alternative repertoire ställs det krav på 
bibliotekariernas kompetenser där de behöver ha omfattande kunskaper i musik samt 
förmåga att skapa en bibliotekssamling som ska fungera som ett komplement till de 
kommersiella musikkanalerna. Bibliotekarierna måste därför göra sig bekanta med de 
alternativa inköpskällorna och kanalerna för inköp och marknadsföring.33 
 

                                                 
29 Talja (2001), s.52 
30 Ibid., s.53 
31 Ibid., s.54f 
32 Ibid., s.56f 
33 Ibid., s.58 
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3.1.3 The demand repertoire 
 
Det tredje perspektivet kallar Talja för the demand repertoire. Detta perspektiv används 
när insamlingsarbetet utgår från olika musiksmaker och musikala intressen. Arbetet med 
inköp av musik kräver att bibliotekarierna har kunskap om samhället och låntagarnas 
behov.  Det ställer därför krav på att biblioteket måste på ett systematiskt sätt undersöka 
låntagarnas musikbehov. Bibliotekarierna kan bland annat granska lånestatistik för att se 
hur efterfrågan ser ut för ett visst material. Även enkätundersökningar som delas ut till 
låntagarna kan vara användbart för att ta reda på deras behov.34 
 
Vid inköp av material är det viktigt att utöver låntagares önskemål och majoritetens 
smaker även ta hänsyn till de lokala låntagarnas intressen. I detta perspektiv anammar 
man inte ett kritiskt förhållningssätt till populärmusik. Istället går tankegångarna kring 
att ju mer populär en viss cd-skiva eller artist är, desto troligare är det att materialet 
kommer att lyssnas på även i framtiden. Det vanligaste antagandet är att låntagarna 
främst gillar pop- och rockmusik samt inhemsk populär musik. Dock finns det ett 
motargument inom detta synsätt då det även finns en stor efterfrågan på klassisk musik. 
Bibliotekets musikavdelning är den främsta källan för material inom denna genre. I 
denna repertoar handlar det främst om att ta hänsyn till den lokala efterfrågan. 
Bibliotekarierna bör därför inte förlita sig på sin egen expertis när det kommer till urval 
av material utan istället köpa in musik utifrån efterfrågan och behov. Därmed tar 
bibliotekarierna inte hänsyn till ideologiska mål eller kvalitetsbegreppet.35 

3.2 Teoretisk modell 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera Taljas tre teoretiska perspektiv utifrån den 
modell som hon har utvecklat. Jag kommer senare att använda mig av Taljas teoretiska 
utgångspunkter i min resultatgenomgång och analys. Talja har utformat teorierna och 
den teoretiska modellen utifrån bibliotekets musikavdelning men i min studie kommer 
jag att anamma det teoretiska angreppssättet på bibliotekets filmavdelning istället. Talja 
har i sin studie granskat låntagarna tankar kring bibliotekets musikavdelning och jag vill 
undersöka hur bibliotekarierna reflekterar kring utbudet på bibliotekets filmavdelning. 
Här följer Sanna Taljas teoretiska modell som hon har valt att kalla The interpretative 
repertoires.36 Denna modell är översatt och modifierad av mig. Jag har valt att behålla 
Sanna Taljas engelska benämningar på de tre perspektiven. Jag har även valt att ta bort 
vissa av kategorierna och slagit ihop andra, mer om detta finns att läsa i avsnitt 3.2.1. 
Originalversionen av Taljas teoretiska modell finns att läsa i bilaga 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34 Talja (2001), s.58f 
35 Ibid., s.60 
36 Ibid., s. 64f 
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General education 
repertoire 

Alternative 
repertoire 

Demand 
repertoire 

Filmavdelningens 
roll 

Kulturinstitution Ett alternativ till 
andra kanaler 

Institution för 
social service 

Tanken med 
samlingens 
uppbyggnad 

Samlar det 
grundläggande 
utbudet av varje 
genre  

Strävar efter en 
mångfald av film 

Tar hänsyn till 
användarnas behov 

Urvalskriterier Historisk betydelse Marginella 
områden, 
experiment och nya 
trender 

Systematisk: följer 
den lokala 
efterfrågan 

Filmkategorier Allvarliga/lättsamma, 
varaktiga/ytliga och 
klassiker/nya trender 

Mainstream eller 
marginella filmer, 
kommersiella eller 
ickekommersiella  

Populära filmer 
eller rariteter samt 
nyheter eller 
underutnyttjade 
filmer 

Material som inte 
ska förvärvas 

Nyheter, filmtrender, 
ytlig film, 
underhållningsfilmer 

Film på 
topplistorna, 
vanliga klassiker 

Sällan utlånat 
material 

Distribution mellan 
stilar 

Hälften klassisk film, 
hälften lättsam film 

Hälften utifrån 
efterfrågan samt 
hälften sällsynt och 
minde kända filmer 

På grund av 
lånestatistik får 
inte utbudet av 
klassisk film 
överstiga 
efterfrågan 

Expertis som krävs 
i urvalsarbetet 

Expertis inom film, 
examen i 
filmvetenskap eller 
liknande utbildning 

Medvetenhet om 
marginella 
områden, 
kännedom om 
independentbolag 
och små filmbolag 

Kunskap om 
användarna och 
potentiella 
användares behov 

Bibliotekets etik Ger alla en chans att 
utveckla, utbilda och 
kultivera sig själva 
inom filmområdet 

Garanterar 
möjligheter till 
experimenterande 
filmer, stödjer 
ickekommersiella 
alternativ 

Uppfyller 
användarnas behov 
av film utan att 
anamma 
värderande 
attityder 

 

3.2.1 Tolkning och användning av teori och teoretisk modell 
  

Sanna Talja har utvecklat sina teorier och modell utifrån sin studie om diskurser på 
bibliotekets musikavdelning. Jag har valt att inte göra en diskursanalys och har istället 
valt att granska filmmediets plats på biblioteket. I min resultatgenomgång och analys 
har jag valt att utgå från Taljas teorier men jag har anpassat dem efter bibliotekets 
filmavdelning istället. Talja har genomfört intervjuer med musikavdelningens låntagare 
och jämfört dem men texter från bibliotekarier. Utifrån sitt resultat har hon sedan kunnat 
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utveckla sina teorier och modell. Jag har valt att använda mig av dessa men istället utgå 
från enbart bibliotekarierna och deras arbete med spelfilm till biblioteket. Eftersom min 
studie skiljer sig från Taljas har jag varit tvungen att anpassa hennes teorier och modell 
med utgångspunkt i min egen undersökning.  
 
För det första så har det inte varit möjligt att ta upp alla aspekter från hennes teorier. 
General education repertoire utgår från att bibliotekets ska ha material till låntagarna 
ska ha möjlighet att bedriva studier i Taljas fall musik men i min studie film. Utifrån 
mitt resultat har denna aspekt inte varit särskilt aktuell och jag därför tolkat detta 
perspektiv att biblioteken ska ha ett grundläggande utbud med filmer i varje genre som 
även framgår i Taljas teoretiska modell. I ramarna för alternative repertoire har jag 
fokuserat på om biblioteket erbjuder alternativa eller smalare filmer till sina låntagare 
istället för enbart de kommersiella filmerna. Det tredje och sista perspektivet är demand 
repertoire och utifrån Taljas teorier har jag tolkat det som om bibliotekarierna främst 
fokuserar på vad de lokala låntagarna vill ha för material. Detta perspektiv har kopplat 
till de bibliotek som utgår från vilka filmer som låntagarna önskar att biblioteket köper 
in. 
 
Jag har gjort vissa förändringar i min version av Taljas teoretiska modell. Jag har valt 
att ta bort två av kategorierna som inte berör min studie. Den första kategorin som jag 
har valt att ta bort är ”kritiska aspekter”. Jag valde att ta bort den eftersom den är delvis 
underförstådd i min resultatgenomgång och analys. Jag ansåg därmed att den inte var 
nödvändig att ge ytterligare utrymme och valde därför att ta bort den helt. Den andra 
kategorin jag har valt att inte ta upp är ”användarkategorier”. Anledningen till detta val 
är att jag inte tycker att det är en viktig del i min studie eftersom jag har valt att fokusera 
på bibliotekarierna och deras arbete och inte på folkbibliotekens låntagare.  

4 Metod 

4.1 Genomförande av semistrukturerade intervjuer 
 
I min studie har jag valt att göra en form av kvalitativa intervjuer som Barbara M. 
Wildemuth och Yan Zhang har valt att kalla för semistrukturerade intervjuer. Syftet 
med att använda sig av intervjuer som metod är att få tillgång till människors 
erfarenheter, uppfattningar, attityder och känslor av verkligheten. En semistrukturerad 
intervju är mer flexibel än en helt strukturerad intervju eftersom forskaren använder sig 
även här av en utformad frågemall men den innefattar dock både öppna och slutna 
frågor. Den som intervjuar har möjlighet att göra förändringar bland intervjufrågorna 
under själva intervjun beroende på de svar som mottas från respondenten.37 Jag har valt 
att göra semistrukturerade intervjuer på grund av att jag ville ha en intervjuguide att 
utgå ifrån så att samtalet under intervjun skulle hålla sig inom ämnet.  En annan 
anledning till valet av denna metod var att jag ville ha möjlighet att ställa följdfrågor till 
respondenterna med utgångspunkt i hur de svarat på mina förutbestämda frågor och inte 
vara ”låst” till sina frågor som i den strukturerade intervjun. 
 
Ett steg i att använda sig av semistrukturerade intervjuer är att utforma en intervjuguide 
att utgå ifrån. Intervjuguiden fungerar som utgångspunkt under de semistrukturerade 
                                                 
37 Wildemuth, Barbara M. & Zhang Yan (2009a) Unstructured Interviews. Ingår i Wildemuth, Barbara M. 
Applications of social research methods to questions in information and library science, s.222f 
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intervjuerna men man kan variera ordningen och formulering av frågorna utifrån de svar 
man får från respondenterna.38 Innan intervjun är det bland annat viktigt med 
förberedelser i form av att välja lokal, bestämma tid och införskaffa inspelningsverktyg.  
Efter föreberedelserna var det dags för intervjuerna och jag har valt att utgå från de fem 
arbetssteg för intervjuer som har utformats av Colin Robson. De fem arbetsstegen har 
Robson valt att kalla för introduction, warmup, main body of the interview, cool-off och 
closure. 39 Colin Robson är professor inom området health and social studies.40 
 
Det inledande steget till intervjuerna har varit korrespondens via e-mail. När jag hade 
fått klartecken från de fem biblioteken att de hade möjlighet att ställa upp på intervjuer 
bestämde jag och bibliotekarierna tid och lokal där intervjuerna skulle ske. Alla 
respondenter har intervjuats på sina arbetsplatser på respektive bibliotek under veckorna 
14, 15 och 16 under våren 2011. Alla intervjuer tog mellan 30-40 minuter. I samband 
med att tid och lokal bestämdes frågade jag även respondenterna om de tillät mig att 
spela in intervjuerna med en diktafon. Jag var tydlig med att inspelningarna enbart 
skulle användas av mig och att de senare skulle raderas. Alla respondenter godkände 
inspelningen av intervjuerna. Jag valde att fråga om detta redan innan intervjuerna 
eftersom jag ville veta i förväg om jag kunde spela in eller inte. Jag valde att spela in 
intervjuerna eftersom jag ville fokusera på samtalet och inte gå miste om väsentliga 
detaljer. Detta steg kallas av Robson för introduction. 
 
Vid intervjutillfällena besökte jag bibliotekariernas på deras respektive arbetsplaster. 
Intervjuerna genomfördes i respondenternas arbetsrum eller i närliggande mötesrum. 
Inledningsvis talade jag med bibliotekarierna att deras uppgifter behandlas 
konfidentiellt vilket innebär att namnen fingeras och att jag inte skriver vilka bibliotek 
de arbetar på. Detta steg där jag inleder intervjun med att tala om praktiska saker kan 
hänvisas till Robson steg warmup. Därefter genomförde jag intervjuerna och utgick från 
min intervjuguide. I början av intervjun valde jag att ställa bakgrundsfrågor för att skapa 
en bra kontakt med respondenterna och få dem att slappna av i situationen. Under 
intervjuerna hade jag även möjlighet att ställa följdfrågor till bibliotekarierna utifrån 
deras svar även om frågorna inte fanns med i intervjuguiden. Detta kallar Robson för 
main body of the interview. 
 
Mot slutet av intervjun valde jag att använda mig av Robsons fjärde steg som kallas för 
cool-off. Det innebär att när man närmar sig slutet på intervjun kan intervjuaren leda 
samtalet till att bli mer vardagligt igen.41 Jag valde att ställa lite mer allmänna frågor på 
slutet eftersom jag ville ha ett bra avslut på mina intervjuer och ge respondenterna själva 
chansen att ta upp någon aspekt som jag eventuellt missat. Det sista steget är closure 
och där föreslås det att intervjuaren tackar respondenten för dennes medverkan.42  
 
I nära anslutning till intervjuerna valde jag att transkribera dem, i de flesta fall gjorde 
jag det redan samma dag som intervjuerna. Jag ville transkribera dem så fort som 
möjligt eftersom jag då fortfarande hade dem färskt i minnet och därmed kunde jag 
enklare veta vad de syftade till när de talade under intervjuerna. Jag valde att 
                                                 
38 Wildemuth & Zhang (2009a), s.232ff 
39 Luo, Lili & Wildemuth, Barbara M. (2009) Semistructured Interviews. Ingår i Wildemuth, Barbara M. 
Applications of social research methods to questions in information and library science, s.236 
40 University of Huddersfield (2011) 
41 enl. Luo & Wildemuth (2009), s.236 
42 Ibid, s.236 
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transkribera intervjuerna i sin helhet med undantag för vissa pausord som öhm, hmm, ju 
och så vidare. När jag hade transkriberat intervjuerna raderade jag samtalen från 
diktafonen. I efterhand har jag insett att det inte var något bra val eftersom jag inte hade 
möjlighet att lyssna på inspelningarna igen om jag hade önskat det. Jag har även insett 
att andra utöver mig själv inte fick möjlighet att ta del av det oredigerade materialet 
vilket inte var särskilt bra. Jag frågade inte heller respondenterna om de ville se 
transkriberingarna men av de reaktioner jag fick av bibliotekarierna vid 
intervjutillfällena så ansåg jag att det inte var nödvändigt. Jag har lärt mig av mitt 
misstag och om jag i framtiden för möjlighet att genomföra en ny studie kommer jag 
spara inspelningarna till dess att undersökningen är helt avslutad.  

4.2 Urval av respondenter 
 
I min studie har jag intervjuat sju folkbibliotekarier på fem svenska folkbibliotek. Det 
väsentligaste kravet på respondenter var att de skulle arbeta med urval och inköp av 
spelfilm på ett svenskt folkbibliotek. Ett av mina kriterier var att respondenterna skulle 
vara geografiskt tillgängliga så att jag skulle ha möjlighet att besöka dem och göra 
intervjuerna ansikte mot ansikte. Jag önskade även en spridning på mitt material och 
kontaktade därför bibliotek i olika kommuner. Jag ville även intervjua bibliotekarier på 
både större och mindre bibliotek. Jag skickade ut e-mail till olika svenska bibliotek där 
jag efterfrågade bibliotekarier som arbetar med urval och inköp av spelfilm och som 
hade möjlighet att ställa upp på en intervju. En del bibliotek svarade inte alls på mina e-
mail medan andra svarade att de köpte in så pass lite film att det inte var någon idé för 
mig att genomföra min intervju hos dem. Efter en lite trög start så fick jag till slut tag i 
sju bibliotekarier som hade möjlighet att ställa upp på att bli intervjuade.  
 
På två av biblioteken har jag intervjuat två bibliotekarier samtidigt då bibliotekarierna 
kommit med förslag om det. På det ena biblioteket har jag intervjuat både en 
vuxenbibliotekarie och en barnbibliotekarie samtidigt för att kunna få svar från båda 
aspekterna. Eftersom jag är intresserad av att studera spelfilm på folkbiblioteket och det 
innefattar både barn- och vuxen film och därför ansåg jag det vara relevant att intervjua 
de båda bibliotekarierna på samma bibliotek. På ett annat bibliotek intervjuade jag dels 
den bibliotekarie som arbetar med urval av spelfilm men även bibliotekarien som ansvar 
för inköpen. Jag valde att göra på detta sätt eftersom min studie handlar om både urval 
och inköp av film och det kan vara av intresse för min undersökning att ta del av de 
båda. Jag är medveten om att genom att intervjua två bibliotekarier vid samma tillfälle 
kan eventuellt har påverkat resultatet. Jag vet inte vilken relation de har till varandra och 
om de kände sig begränsade med vad de kunde säga under intervjun. Jag anser dock att 
det har fungerat bra att intervjua två respondenter samtidigt och att de har allihop fått 
möjlighet att komma till tals. Utifrån de svar jag fick från bibliotekarierna är min 
tolkning att de kunde vara öppna inför varandra om sina åsikter och jag upplevde det 
inte som om de blev begränsade på något sätt. På grund av tidsaspekten för denna studie 
samt tillgänglighet till respondenterna valde jag att göra på detta sätt. Jag fick 
uttömmande och intressanta svar från alla bibliotekarier. 
 
Av de fem biblioteken som jag har genomfört mina intervjuer på har två av dem tillhört 
samma kommun medan de övriga tre tillhört olika kommuner. Av de två biblioteken 
som finns i samma kommun är ett av dem ett stadsbibliotek och det andra ett 
stadsdelsbibliotek. Av de totalt sju respondenterna så arbetar en av bibliotekarie med 
urval och inköp av spelfilm på barnavdelningen och två av bibliotekarierna har samma 



15 
 

arbetsuppgifter på vuxenavdelningen. De övriga respondenterna väljer ut och köper in 
film till hela institutionen. 

4.3 Genomförande av analys av material 
 
Det första steget till att analysera mitt material var att läsa igenom transkriberingarna av 
intervjuerna ett antal gånger. Detta för att få en påminnelse om vad som sagts och få en 
första inblick i vilket resultat som framkom. Wildemuth och Zhang har i sin text 
Qualitative analysis of content identifierat åtta arbetssteg vid analys av det empiriska 
materialet där ett steg handlar om att utveckla kategorier och kodningsscheman. 
Forskaren utgår från det insamlade materialet, tidigare forskning samt teorier som sedan 
kan användas under analysprocessen.43 I min analys har jag använt mig främst av de 
kategorier som Sanna Talja presenterat i sin teoretiska modell ” The interpretative 
repertoires”.44 Jag har dessutom lagt till en kategori om ekonomi, styrdokument och 
regler för utlån som Talja inte tar upp men som jag har valt att undersöka. I min 
analysprocess har jag utifrån Taljas kategorier och granskat mitt empiriska material 
utifrån dessa. På så sätt har jag haft möjlighet att tematisera svaren från respondenterna 
och därmed kunnat koppla dem till varandra och se på vilka punkter de är lika och på 
vilka de skiljer sig åt. 

4.4 Forskningsetiska överväganden 
 
En forskare som hävdar att studien kommer att behandlas konfidentiellt menar på att det 
inte kommer att framgå information om respondenten som kan leda till identifikation av 
henne eller honom. Om forskaren väljer att publicera sådan information om en person 
som kan identifieras av andra läsare måste först respondenten godkänna detta. 
Konfidentiellt material kan förknippas med problematiken kring anonymitet som dels 
används för att skydda respondenterna med som även kan utnyttjas av forskaren. 
Forskaren kan använda konfidentiellt eller anonymt material som ett ”alibi” på så sätt 
att forskaren själv kan göra tolkningar av respondenternas svar utan att någon annan 
säger emot honom eller henne.45 
 
Mitt syfte med studien är att undvika att utnyttja ett ”alibi” som Steinar Kvale och 
Svend Brinkmann beskriver det i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun.46 Jag kan 
omöjligen erbjuda respondenterna anonymitet eftersom det skulle innebära att inte jag 
som forskare känner till deras identitet. I en situation med kvalitativa intervjuer blir det 
därför omöjligt. Det jag har erbjudit respondenterna är att jag fingerar deras namn i 
studien och publicerar inte vilka bibliotek de arbetar på. Jag ger därmed mina 
respondenter konfidentialitet. Som forskare tycker jag att det är viktigt att det inte 
framgår vilka respondenterna i studien är så att de kan känna sig bekväma med att 
uttrycka sina åsikter och tankar och ändå ha en trygghet med att jag inte ”hänger ut” 
dem.  

                                                 
43 Wildemuth, Barbara M. & Zhang, Yan (2009b) Qualitative analysis of content. Ingår i Wildemuth, 
Barbara M. Applications of social research methods to questions in information and library science s, 
310ff 
44 Talja (2001), s.64f 
45 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.88f 
46 Ibid., s.88f 
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5 Resultatgenomgång och analys 
 

I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att presentera de sju respondenterna och de fem 
folkbiblioteken. Syftet med detta är att ge en bakgrundsbild av bibliotekarierna och 
deras respektive arbetsplatser. Därefter har jag inlett min resultatgenomgång och analys 
genom att skriva om bibliotekens finansiering av filminköpen samt vilka eventuella 
styrdokument de följer. Detta avsnitt utgår inte från Sanna Taljas teorier men utgår från 
min frågeställning om vilka faktorer som motiverar urvalen. Både den ekonomiska 
aspekten och vilka styrdokument som finns är exempel på faktorer som motiverar 
urvalen. Det följande avsnittet utgår från Taljas modell men här har jag valt att 
kombinera ”filmavdelningens roll”, ”samlingens uppbyggnad” samt ”bibliotekens etik” 
eftersom jag anser att de går in i varandra. Sedan presenterar jag avsnittet om 
”urvalsprocessen och kriterier för spelfilm”. Jag har valt att koppla ihop min 
frågeställning om hur bibliotekarierna arbetar praktiskt med urval av film med Taljas 
perspektiv på urvalskriterier.  
 
Därefter följer ett avsnitt som jag har valt att kalla för ”filmsamlingen”. Detta är en 
hopslagning av Taljas kategorier ”filmkategorier”, ”material som inte ska förvärvas” 
samt ”distribution mellan stilar” i hennes teoretiska modell. Jag har valt att valt att slå 
ihop dessa tre till en kategori eftersom jag anser att de går in i varandra utifrån de svar 
jag har fått från respondenterna. ”Bibliotekariernas expertis i urvalsarbetet” och 
”bibliotekens etik” presenteras efter det och de utgår båda från Taljas modell. Slutligen 
har jag valt att skriva ett avsnitt om de problem som bibliotekarierna har identifierat i 
sitt arbete med urval och inköp som inte har presenterats i de övriga avsnitten. Detta 
avsnitt utgår inte från Talja utan istället från min frågeställning om problem i 
urvalsprocessen. Jag har valt att ta med urvalsaspekten i 5.3 och 5.5 även om de inte 
uttryckligen handlar om själva urvalsprocessen som i 5.4. När jag nämner urval i avsnitt 
5.3 och 5.5 så har jag utgått från bibliotekariernas resonemang om urval utifrån de olika 
temana. 

5.1 Presentation av bibliotek och respondenter 
 
I detta avsnitt inleder jag med att presentera de olika biblioteken och respondenterna. De 
fem biblioteken har jag valt att kalla för A, B, C, D och E. De sju respondenterna har 
jag valt att namnge med fingerade namn. Jag presenterar biblioteket genom att ange 
vilket sorts folkbibliotek det handlar om, stadsbibliotek eller stadsdelsbibliotek. Jag 
presenterar de sju respondenterna genom att beskriva deras arbetsuppgifter samt vilken 
utbildning de har. 

 5.1.1 Bibliotek A 
 
Bibliotek A är ett stadsbibliotek i en större svensk kommun och där arbetar 
bibliotekarierna Malin och Karin. Malin arbetar på vuxenavdelningen och har varit 
anställd på biblioteket i 21 år. Hennes arbete är främst fokuserat på urval och inköp och 
köper in både film och skönlitteratur till bibliotekets vuxenavdelning. Malin samordnar 
även alla inköpsprofiler vilket innebär att hon utformar beskrivningar av vad biblioteket 
önskar köpa in till de två leverantörerna som man har i dagsläget. Malin har en del yttre 
tjänst också men främst har hon till uppgift att samordna profilerna. Karin har arbetat på 
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biblioteket sedan 30 år tillbaka och har en bibliotekarietjänst på barnavdelningen. Hon 
har ungefär 50 % yttre tjänst men utöver det köper hon även in och indexerar all 
barnlitteratur och film till barnavdelningen. 
 
Både Malin och Karin har tagit sina bibliotekarieexamina vid Högskolan i Borås. Malin 
läste på halvfart under fyra års tid och fick sedan en magisterexamen. Hon började 
arbeta som assistent på biblioteket och sen läste hon sin utbildning under slutet av 90-
talet. Karin som även hon studerade i Borås hade en fil.kand. innan hon började vid 
högskolan och sedan läste hon till bibliotekarie under två års tid. Varken Malin eller 
Karin har läst någon filmvetenskap eller liknande utbildning och de anser heller inte att 
de önskar eller behöver någon utbildning i ämnet. Istället har Malin läst 
litteraturvetenskap och mycket ekonomi medan Karin har en ren humanistisk fil.kand. i 
litteraturvetenskap, etnologi och arkeologi. 

5.1.2 Bibliotek B 
 
På bibliotek B arbetar bibliotekarien Kristina sedan år 1980. B är ett stadsdelsbibliotek i 
en större svensk kommun och är ett integrerat skol- och folkbibliotek. Biblioteket 
flyttade till sina nuvarande lokaler 1999 som är en del av skolan. Tidigare låg 
biblioteket i en byggnad lite längre bort på samma gata. Kristina är platsansvarig på 
biblioteket och ansvarar därmed för den dagliga driften i verksamheten. Hon arbetar 
både med administrativa sysslor men även med många praktiska saker. Biblioteket har 
varit i väldigt många olika organisationsformer genom åren. Tidigare var biblioteket 
mer självständigt och man hade bland annat ansvar över den egna budgeten. I nuläget 
ansvarar biblioteket för vissa delar av budgeten, till exempel medieinköpen och vissa 
andra praktiska saker. Kristina har en bibliotekarieutbildning från Högskolan i Borås 
från mitten av 1970-talet och studerade under två års tid. Hon har ingen utbildning i 
filmvetenskap eller liknande men på frågan om det är något som behövs så svarar hon 
att det aldrig är fel med lite utbildning. Kristina påpekar dock att de endast har köpt in 
film till biblioteket under cirka ett års tid så de har inte hållit på med det särskilt länge. 

5.1.3 Bibliotek C 
 
Bibliotek C är ett stadsbibliotek som har sina lokaler i en större svensk kommun, där 
även Bibliotek D har sin verksamhet. Bibliotekarierna Maria och Sara arbetar på 
biblioteket med urval och inköp av spelfilm. Maria har varit anställd på biblioteket 
under de senaste 30 åren medan Sara har arbetad där något längre då hon började sin 
anställning 1975. Maria arbetar med att köpa in utländsk litteratur och ansvarar även för 
kontakten med SFI, nationella minoriteter med flera. Maria arbetar även med urval av 
spelfilm och lämnar sedan vidare sina inköpsförslag till Sara som beslutar om vilka 
filmer som ska köpas in. Förutom spelfilmer köper Sara även in litteratur och övriga 
medier till biblioteket, men inte de som riktar sig till andra språk eftersom det är Marias 
område. Sara har även en del yttre tjänst och arbetar även lite med katalogisering.  
 
Både Maria och Sara har läst sina bibliotekarieutbildningar vid Högskolan i Borås men 
Sara har dessutom läst litteraturhistoria. Ingen av bibliotekarie har studerat någon form 
av filmvetenskap och det är inget de önskar sig heller. Maria är väldigt filmintresserad 
och säger att hon alltid har sett på filmer och även varit med i filmklubbar, redan under 
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tiden hon studerade. Sara anser att det inte behövs någon utbildning inom filmämnet 
eftersom varken Saras eller Marias huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med film. 

5.1.4 Bibliotek D 
 
I en större svensk kommun har Bibliotek D sin verksamhet, även Bibliotek C har sina 
lokaler i denna kommun. Bibliotekarien Johan har haft fast anställning på 
stadsdelsbiblioteket D i snart tre års tid. Johan ansvarar för verksamheten med ”boken 
kommer” och även ensam ansvarig för bibliotekets musikavdelning. Han arbetar även 
med inköp av böcker, filmer, musik-cd och övriga medier. Johan har även till uppgift att 
ansvara för hemsidor, både bibliotek Ds egen men även ett närliggande biblioteks 
hemsida. Anledningen till detta är att innan man slog ihop kommundelarna låg både D 
och det andra biblioteket i samma kommundel och då samarbetade biblioteken mycket 
tillsammans. Johan fick sin bibliotekarieexamen från Högskolan i Borås. Han läste en 
magisterutbildning under fyra år. Johan har ingen utbildning inom filmämnet och anser 
sig heller inte vilja ha eller behöva någon sådan. Han säger att eftersom D är ett litet 
bibliotek har de inga mängder med film och det behövs alltså inte. 

5.1.5 Bibliotek E 
 
Stadsbiblioteket E har sina lokaler i en större svensk kommun. Bibliotekarien Anna har 
arbetat på biblioteket sedan 1994 men har tidigare arbetat på olika stadsdelsbibliotek 
samt varit poolanställd. Anna arbetar med inköp av både filmer och böcker om film. 
Hon köper även in cd-skivor inom vissa genrer som rock, pop, blues och folkmusik. 
Anna köper även in böcker och noter om dessa genrer. Utöver det katalogiserar hon 
även en del och då främst inom musik och film. Dessutom har Anna 50 % yttre tjänst, 
dels på sin avdelning men det kan även hända att hon får arbeta på andra avdelningar. 
Anna studerade till bibliotekarie vid Högskolan i Borås och tog sin examen 1986. Hon 
läste totalt fyra år eftersom intagningen till bibliotekarieprogrammet då krävde att man 
hade studerat två år innan man kunde komma in på programmet. Anna har ingen 
utbildning i filmvetenskap eller liknande men kan eventuellt tänka sig det om 
biblioteket skulle välja att satsa på det vilket hon inte tror är möjligt i dagsläget. Hon 
säger själv att hon alltid har varit väldigt intresserad av film och har tidigare även 
arbetat på Folkets bio. Hon tror att det räcker ganska långt.  

5.2 Ekonomi och styrdokument  
 
I detta avsnitt presenterar jag resultatet utifrån hur finansieringen av spelfilmerna ser ut 
samt huruvida bibliotekarierna följer några styrdokument i urvalsarbetet. Sanna Talja 
har inte med denna aspekt i sin teoretiska modell som finns presenterad i avsnitt 3.2. Jag 
har ändå valt att ta med denna del i resultatgenomgången eftersom jag anser att det är en 
viktig del för att förstå grunden till bibliotekarieras arbete med urval och inköp.  
 
De fem folkbiblioteken finansierar sina filminköp med en mediebudget som uppdelas 
mellan barn- och vuxenavdelningen. Det bibliotek som skiljer sig från mängden är 
stadsbibliotek E som ansvarar för inköp av spelfilm till det egna bibliotek samt till alla 
stadsdelsbibliotek. Från och med 2011 är filmbeståndet på stadens bibliotek flytande 
och det innebär att alla pengar som tidigare var fördelade på olika bibliotek numera 
hamnar hos E som i sin tur köper in film till alla bibliotek.  
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När det kommer till eventuella styrdokument som biblioteken ska följa är inställningen 
bland bibliotekarierna varierad. Sara på bibliotek C säger att de inte har något 
styrdokument att utgå ifrån men att de har samma regler som gäller för alla 
biblioteksverksamheter. De har inget nerskrivet dokument på filmavdelningen eller 
inom andra områden utan att de bara har en ram att utgå ifrån. Sara säger att de strävar 
efter ”mångsidighet, både klassiker och nyare filmer”. Men vi är inget filmbibliotek så 
vi måste inte köpa in allt systematiskt, utan man försöker köpa in det bästa av allting 
och olika regissörer från olika tider”.  
 
På frågan om de skulle vilja ha ett styrdokument att utgå ifrån svarar Maria på bibliotek 
C att det redan finns så mycket papper. Hon hävdar att man måste ha sunt förnuft samt 
följa ekonomin. Finns det inga pengar kvar i slutet av året så köper de inte in några 
filmer. Även Johan på bibliotek D är lite inne på samma spår då han anser att det inte 
behövs något styrdokument eftersom han tycker att det är bättre om det är ”så lite styrt 
som möjligt”. 
 
På bibliotek A och E har man inte heller någon form av styrdokument men Anna på 
bibliotek E säger att det är något hon kan tänka sig vore bra att ha. Malin på bibliotek A 
svarar så här på frågan om de har några styrdokument: 
 

Nej, inte nerskrivet i alla fall. Vi har ju ett tänk kring hur vi köper in. Vad vi håller på med 
nu är att vi håller på att skriva en inköpsprofil istället för att vi sitter och beställer från varje 
lista så kommer vi att lämna en beskrivning till BTJ på vad för typ av film vi vill ha. Men 
det är lokalt, bara här i huset. Men vi kommer fortfarande köpa in film lite utanför beroende 
på vad vi själva tycker. 

 
Malin arbetar nämligen med att samordna de olika inköpsprofilerna på biblioteket vilket 
innebär att hon utformar beskrivningar till leverantörerna om vad biblioteket önskar att 
köpa in. Kristina på bibliotek B säger att de har ett alldeles nyreviderat dokument med 
medieurvalsprinciper. Hon talar sedan vidare om att det finns vissa kvalitetsnivåer som 
man måste tänka på.  
 
Utifrån resultatet kan man utläsa att enbart ett av de fem biblioteken har ett 
styrdokument att utgå ifrån i sitt arbete. Det är bibliotek B som har ett nytt dokument 
som innehåller medieurvalsprinciper för hur man ska välja material till biblioteket. 
Nästan alla av bibliotekarierna anser att de inte önskar någon form av styrdokument och 
det antyder att de flesta är nöjda med hur situationen ser ut på biblioteken i nuläget. 

5.3 Filmavdelningens roll, samlingens uppbyggnad och bibliotekens 
etik 

 
I detta avsnitt presenterar jag resultatet och analysen om filmavdelningens roll, tanken 
bakom samlingens uppbyggnad samt bibliotekens etik. Jag skriver även en del om urval 
av spelfilm men vill poängtera att det då är relaterat till bibliotekariernas syn på 
filmavdelningens roll, uppbyggnad och etik och inte urvalsprocessen som jag senare 
diskuterar i avsnitt 5.4.  
 
Malin på bibliotek A går tillsammans med en kollega igenom Btj-listan var fjortonde 
dag och läser om den skönlitteratur och de spelfilmer som erbjuds. Oftast köper de in 
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filmer som är uppmärksammade på något sätt, det kan till exempel handla om filmer 
som har tilldelats priser eller fått bra recensioner. Malin hävdar också att de inte köper 
några tv-produktioner med undantag om det är någon särskild film som anknyter till 
litteraturen. Hon ger exempel på filmatiseringar av boken Jane Eyre som de köper in 
men påpekar även att de inte köper in några tv-deckare. Karin som även hon arbetar på 
bibliotek A men som barnbibliotekarie säger att det inte heller går att köpa filmboxar 
eftersom lånetiden på en vecka är för kort för att låntagarna ska hinna se alla filmer. 
Malin säger dock att det händer att de köper in någon filmbox om det exempelvis är en 
samling av en viss regissör. Vid dessa tillfällen begär de delposter på de olika filmerna i 
boxen och paketerar dem var för sig.  
 
Det går att anknyta Malins och Karins synpunkter till alternative repertoire som Sanna 
Talja presenterar i sina resonemang och teoretiska modell. Repertoaren utgår från att 
bibliotekets filmavdelning ska vara ett alternativ till de mer kommersiella kanalerna. 
Detta synsätt utgår även ifrån att biblioteket ska sträva efter att erbjuda sina låntagare en 
mångfald av film. Det framgår utifrån Malins och Karins resonemang att biblioteket 
köper olika former av spelfilm men att det sker någon form av urval. De populära 
genrerna som tv-deckarna väljs bort medan man istället väljer att fokusera på vissa 
filmer som har litterära förlagor. Det är inte enbart de typiskt kommersiella filmer som 
köps in utan det finns kriterier hos bibliotekarierna att filmerna måste vara av någon 
form av ”kvalitet” eftersom de gärna får vara prisbelönta och ha fått bra recensioner. 
 
Kristina på bibliotek B arbetar tillsammans med en kollega som är barnbibliotekarie 
med urval och inköp av spelfilm. De går igenom sambindningslistan (Btj-listan) när den 
kommer ut och utifrån den kan de och den övriga personalen på biblioteket ge förslag 
på filmer som de anser bör köpas in. Kristina påpekar att det råder ganska mycket 
tidsbrist hos dem och därför får hon inte så många inköpsförslag från sina kollegor. 
Oftast köper Kristina in de filmer som erbjuds i listan och kommenterar sina filminköp 
med att säga: 
 

Det handlar kanske om en film per lista, så det är mer så att … vilken ska jag ta utav de 
här? Jag köper en till två filmer var fjortonde dag. Sen är det så att vi har ett stort kundfokus 
som policy och det betyder att får man förfrågan på någonting så försöker man skaffa det. 
Men det gäller ju böcker och allting. Så får man då en förfrågan på en film som finns att 
köpa med visningsrätt, med licens, så försöker man ju skaffa det. För vi har ju avtal med 
filmbiblioteket tror jag det är också, så man kan köpa därifrån också. Det händer inte så 
ofta. 

 
Citatet ovan visar på Kristinas uppfattning om att bibliotekets främsta uppgift är att vara 
en servicekälla för sina låntagare och ta hänsyn till deras behov. Detta kan kopplas till 
Taljas teoretiska perspektiv som jag har valt att kalla demand repertoire. Det går ut på 
att biblioteket bör köpa in filmer utifrån olika filmsmaker och intressen. Detta ställer då 
krav på bibliotekarierna att ha kunskap om låntagarnas behov. Som Kristina säger så 
köper de in sina spelfilmer främst utifrån efterfrågan från låntagarna. Dock kan inte 
biblioteken köpa in alla filmer som lämnas in som inköpsförslag eftersom många av 
dem inte kan köpas in via någon av inköpskanalerna. Detta på grund av att biblioteken 
endast kan köpa in filmer som inkluderar licenser för utlån vilket inte alla filmer har. 
 
Maria berättar att på bibliotek C försöker de sträva efter mångsidighet i uppbyggnaden i 
sin filmsamling. De köper in både gamla och nya filmer. Hon lyfter även fram att C inte 
är ett filmbibliotek och därmed inte har något krav på sig att köpa in sina filmer 
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systematiskt. Istället försöker Maria och hennes kollega Sara att köpa in det ”bästa” av 
allting och köpa filmer av regissörer från olika tidsperioder. Sara berättar att låntagarna 
lämnar inköpsförslag och då måste de undersöka om det är möjligt att köpa in dem från 
inköpskanalerna. Maria säger att de inte rekommenderar att låntagarna lämnar 
inköpsförslag på film eftersom det är ett väldigt litet urval som har rättigheter för utlån. 
Det kan även vara så att biblioteksrättigheterna för vissa filmer bara finns under en 
begränsad tid och att de sedan tas bort.  
 
Maria och Saras synsätt på bibliotekets filmsamling går att koppla till Taljas perspektiv 
general education repertoire. Tanken med detta perspektiv är att biblioteket ska sträva 
efter att erbjuda sina låntagare en grundläggande samling. Med grundläggande menas 
här att biblioteket bör köpa in filmer inom varje genre. Filmavdelningen betraktas som 
en del av en historisk institution som inte utgår från tillfällig efterfrågan. Biblioteket bör 
bygga upp sin filmsamling för mål och behov som kan finnas i framtiden. I denna 
repertoar ska biblioteket ha ett varierat utbud för att skapa en plats där alla låntagare kan 
utvecklas. Maria och Sara utgår ifrån detta perspektiv eftersom de köper in både 
gammalt och nytt material och får därmed en spridning på filmerna. Dessutom köper de 
in de ”bästa” filmerna och en blandning av regissörer och det kan tänkas att detta utbud 
även kan tänkas hålla för framtida bruk.  
 
På bibliotek D strävar man efter ett varierat utbud som inkluderar både de storsäljande 
filmer men även lite smalare filmer. Johan som arbetar på biblioteket berättar även om 
den lokala biografen som visar lite smalare filmer än de som visas på den vanliga 
biografen där alla storfilmer visas. Johan säger vidare att han köper in det utbud som 
visas där eftersom det oftast är väldigt bra filmer. Han köper även in filmer som vunnit 
priser på Oscarsgalan eller Guldbaggegalan och liknande. Följande säger Johan om 
bibliotekets filmutbud: 
 

Man måste ju ha ett utbud så att det ska bli intressant. Jag tycker mig kunna se att folk har 
upptäckt att vi har en del smalare filmer, lite klassiker och så. Så jag tycker att de börjar 
lånas ut mer och mer. Jag har köpt ett par stycken regissörboxar med olika regissörer. Med 
Kieslowski och Greenaway och de där, de har vi köpt några stycken av. I början var det 
trögt men nu börjar de lånas ut mer och mer, mer cirkulation. 

 
Bibliotek D är ett exempel på Taljas alternativa repertoar eftersom bibliotekarierna 
strävar efter att erbjuda låntagarna en mångfald av film. Johan köper in både populära 
filmer som blockbusters men även de lite mer smalare filmer som inte tillhör den 
kommersiella marknaden i lika stor utsträckning som de förstnämnde. Som Johan själv 
säger så bör samlingen ha ett intressant utbud där de smalare filmerna har en plats i 
kombination med storsäljarna. Alternative repertoire strävar efter precis som general 
education repertoire efter ett varierat utbud men ska i större utsträckning stödja de 
ickekommersiella filmerna enligt Taljas modell. 
 
Anna arbetar med filminköp på bibliotek E och har dessutom ansvar att köpa in filmer 
till alla stadsdelsbibliotek i kommunen. Biblioteket får in ganska många inköpsförslag 
men när det kommer till film pekar Anna på att de inte kan köpa in alla önskemål. 
Filmerna måste köpas med rättigheter och det är inte alla filmer som har det. Anna 
poängterar ändå att låntagarnas önskemål är mycket viktiga för biblioteket. Bibliotek E 
har en policy som säger att om de får ett inköpsförslag från låntagarna som går att köpa 
in med rättigheter så ska bibliotekarierna ta hänsyn till det och köpa in filmen. Anna 
talar vidare om vad som är viktigt att satsa på vid filminköp genom att säga att ”jag 
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tycker att det är viktigt att satsa på klassiker, gamla filmer i den mån de fortfarande 
finns att köpa. Att det är många som förväntar sig att de ska finnas här också. Allt lånas 
här. Det är ett sådant stort bibliotek sen är det så att det är längst köer på de nya men jag 
tycker att det är jätteviktigt att ha bakåt också. Det är det inga andra som har”. 
 
I bibliotek Es fall anser jag att det går att identifiera en kombination av två av Taljas 
perspektiv: dels general education repertoire, dels även demand repertoire. Anna talar 
dels om hur viktigt det är att köpa in klassisk film som kan återkopplas till den första 
repertoaren som handlar om att tillhandahålla ett grundläggande utbud. Inom detta 
perspektiv bör biblioteket köpa in filmer som även kan ses i framtiden framför att köpa 
in utifrån tillfälliga trender. Anna pekar dessutom på bibliotekets policy som är baserad 
på låntagarnas preferenser vilket kan finnas i Taljas perspektiv om demand repertoire 
Här hamnar låntagarnas önskemål i fokus och biblioteket utgår från den lokala 
efterfrågan vid urval och inköp av spelfilmer. 
 

Bibliotekens etik kan betraktas som en del av bibliotekets roll när det kommer till de 
diskussioner som råder på biblioteken kring kvalitetsbegreppet. Malin hävdar att det 
finns ett bakomliggande kvalitetstänk när de ska köpa in spelfilmer. Hon säger att ”en 
del filmer går väldigt bra på bio och det kan ju vara sådana komedier som inte får så bra 
recensioner. Vi köper väl in någon sådan film men inte så mycket av dem i alla fall”. 
Kristina anser också att det finns tankar om vad som är kvalitet på biblioteket. Hon 
nämner att hon till exempel inte köper in bara actionfilmer utan istället försöker 
anamma ett kvalitetstänk. Kristina hävdar att filmerna inte får vara alltför lättviktiga. 
Maria är inne på samma spår som Malin och Kristina och hävdar att de ”försöker köpa 
in bra film som ska vara ett slags alternativ till de kommersiella. Så om de får bra 
recensioner så köper vi absolut dem och så väljer vi bort sånt som bara är underhållning. 
Inga komedier eller nåt sånt”. Johan och Anna däremot anser att deras bibliotek inte har 
något särskilt kvalitetstänk när de ska välja ut och köpa in film. Johan berättar att de inte 
har några uttalade diskussioner om vad kvalitetsbegreppet innebär men att det kan 
hända att de talar om det ibland på fikarasterna. Han tycker också att bibliotekarierna på 
biblioteket oftast är överens när det kommer till att köpa in spelfilmer. 
 
Utifrån Taljas teorier och modell så går det att se att Malin, Kristina och Maria har 
anammat ett visst kvalitetstänk vid inköp av spelfilm. De hamnar inom kategorin för 
alternative repertoire som Talja definierar som ett stöd till ickekommersiella alternativ. 
De tre bibliotekarierna antyder att de vill att biblioteket ska erbjuda sina låntagare bra 
filmer som kan kopplas till kvalitetsbegreppet. Johan och Anna kan istället kopplas till 
Taljas tredje perspektiv demand repertoire eftersom de enligt Taljas modell ”uppfyller 
användarnas behov av film utan att anamma värderande attityder”. Johan och Anna har 
inga diskussioner om kvalitetsbegrepp på sina respektive bibliotek. 

5.4 Urvalsprocessen och kriterier för spelfilm 
 
Vid inköp av nya spelfilmer till biblioteken använder sig de flesta av bibliotekarierna 
främst av Btj-listan. Några av biblioteken använder sig även av Filmbiblioteket och 
Förlag 1 när de ska köpa in film men inte i lika stor utsträckning. Mängden filmer som 
biblioteken köper in varierar beroende på bibliotekens storlek och ekonomi. Från en till 
två filmer var fjortonde dag på stadsdelsbibliotek B till stadsbibliotek D som köper in 
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större mängder filmer till alla bibliotek i staden. På bibliotek C finns det även en 
uppdelning av arbetet då en bibliotekarie väljer ut vilka filmer som bör köpas in och sen 
ytterligare en bibliotekarie som fattar det avgörande beslutet och köper in filmerna.  
 
Innan det är dags att välja vilka filmer som ska köpas in till biblioteket väljer Malin, 
Johan och Anna att läsa filmrecensioner, både i dagspress men även på Internet. Anna 
brukar även besöka hemsidorna för Studio S, Njutafilms och Atlantic som alla är 
företag som ger ut alternativa filmer. Hon anser att det är enkelt att finna material om de 
mer kommersiella filmerna och väljer därför att besöka dessa företags hemsidor för att 
undersöka vilka filmer som är aktuella. Kristina läser även hon mycket om film men 
säger sig inte ha så mycket tid till att se så mycket film. Maria däremot läste en hel del 
recensioner tidigare men säger att hon numera inte hinner läsa så mycket. Hon påpekar 
att ”man försöker ju plocka de bästa filmerna. En del känner man ju till…”. 
 
De fem biblioteken strävar alla efter att erbjuda sina låntagare ett så varierat utbud som 
möjligt. Värt att påpeka är att enligt Taljas modell kan strävan efter ett varierat utbud på 
biblioteket kopplas till fler än en av repertoarerna. Malin säger att de på 
vuxenavdelningen på bibliotek A inte vill att filmutbudet inte enbart ska bestå av 
amerikanska filmer. De försöker köpa in filmer som är producerade i andra delar av 
världen också. Maria är lite inne på samma spår och säger att det gäller för litteraturen 
på biblioteket också och inte bara på spelfilmerna. Hon vill köpa in filmer från olika 
länder och hävdar att det är viktigt att ha alternativ till de kommersiella filmerna. Enligt 
Kristina strävar bibliotek B också efter ett varierat utbud men att de har ett ganska litet 
filmutbud, totalt cirka 270 filmer. Utifrån resonemangen som existerar på biblioteken A, 
B och C så tyder det på att de utgår från Taljas alternative repertoire eftersom de 
försöker köpa smalare filmer som inte produceras i USA. Enigt detta perspektiv bör 
biblioteket ta risker och ha möjlighet att tillhandahålla filmer som ger filmanvändarna 
nya upplevelser. Genom att de tre biblioteken strävar efter att köpa in filmer från olika 
länder så kan det tänkas att låntagarna får tillgång till nya kulturer som de inte möter i 
vardagen. 
 
På bibliotek D arbetar Johan med att köpa in både storsäljande filmer och lite smalare 
filmer. Han påpekar också att när filmbiblioteket ger ut sin klassikerkatalog en gång om 
året får biblioteket möjlighet att utöka sitt utbud med fler klassiker. Eftersom bibliotek 
D strävar efter ett utbud som sträcker sig över tiden då man köper in både klassiker och 
nyare filmer för att tillhandahålla en varierad samling så kan det kopplas till Taljas 
perspektiv om general education repertoire. Slutligen går bibliotek E resonemang att 
betraktas utifrån demand repertoire Anna säger att hon försöker att undvika att filmer 
som känns onödiga. Oftast får hon då inköpsförslag på just de filmer som hon anser är 
onödiga och då köper hon in dem i alla fall. Anna säger att biblioteket är till för 
låntagarna och de är dem som ska få bestämma över vilka filmer som de ska ha i 
samlingen. Dock går bibliotek E även kopplas till general education repertoire eftersom 
de även strävar efter att köpa in både breda och smala filmer.  
 

5.5 Filmsamlingen 
 
I detta avsnitt skriver jag en del om urvalsprocessen men jag vill nämna att när jag talar 
om urval så är det i relation till att förstå hur bibliotekarierna ser på samlingens 
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sammansättning. Det är ett varierat resultat bland biblioteken angående frågan om de 
har en jämn spridning mellan filmgenrerna. Enligt Malin har bibliotek A lite mer av 
dramafilmer och lite mindre av andra genrer som komedier och thrillers. Malin hävdar 
dock att hon försöker köpa in några science fiction-filmer emellanåt. Hon menar på att 
de försöker få lite spridning på sitt material men att de försöker att satsa på kvalitet 
också. Kristina på bibliotek B har inte reflekterat över spridningen bland filmgenrerna i 
samlingen. Hon säger att hon granskar de filmer som erbjuds via inköpskanalerna och 
sedan funderar över vilka filmer som passar bäst för verksamheten, vilka filmer som 
låntagarna kan tänkas låna.  
 
På frågan om biblioteket har en jämn spridning mellan filmgenrerna svarar Maria ”nej, 
det har vi inte. Det är ju påhittade grejer allihopa så genre och genre…”. Det Maria 
menar är att det kan vara problematiskt att avgöra vad som definierar en genre eftersom 
hon anser att filmerna ändå är påhittade. Johan på bibliotek D säger att de inte riktigt har 
en jämn spridning mellan genrerna eftersom klassikerna är svåra att få låntagarna att 
låna. På bibliotek E har de lite färre skräckfilmer i sin samling men Anna påpekar att de 
nyligen har haft en satsning på just denna genre. Anna värnar även om klassiker och 
menar på att det är filmer som ändå har hållit under en väldigt lång tid. Dessa filmer blir 
även möjliga att köpa till biblioteket eftersom de emellanåt ges ut i nyutgåvor.  
 
När det kommer till vilket material som inte ska förvärvas är Karin, Kristina, Johan och 
Anna alla eniga om att pornografiska filmer inte har någon plats på biblioteket. Johan 
hävdar att han undviker att köpa in dåliga b-filmer medan Anna drar gränsen vid 
splatterfilmer. På bibliotek C köper bibliotekarierna inte in filmer som har fått dåliga 
recensioner. När det kommer till spridningen av filmgenrer eller som Talja kallar för 
distribution mellan stilar samt material som inte ska förvärvas är det svårt att finna 
konkreta exempel från min studies resultat. Det råder en viss osäkerhet bland 
bibliotekarierna angående spridningen mellan filmgenrerna och alla tar upp olika 
aspekter som inte går att passa in i en särskild mall. Jag anser att det skulle behövas ett 
fjärde perspektiv här för att täcka in resultatet. Sanna Taljas modell är något vag när det 
kommer till distributionen mellan stilarna. I min översättning och modifiering av hennes 
modell har jag delat upp det i klassisk film, lättsam film och efterfrågad film. Det kan 
bero på att Talja utgår från musik medan jag talar om film. Istället kanske det hade varit 
en bra idé att i ett fjärde perspektiv inkludera filmer som kan vara dåliga av någon 
anledning. Respondenterna nämner flera exempel som pornografiska filmer, b-filmer, 
splatterfilmer och filmer som fått dåliga recensioner. Det behövs därmed ytterligare ett 
perspektiv för att täcka in dessa typer av filmer. 
 
Resultatet visade att det finns en problematik kring genrebegreppet utifrån Marias 
resonemang att alla filmer ändå är påhittade och inte går att kategorisera. Det visade sig 
även att eftersom bibliotekarierna försöker att köpa in de flesta genrerna så var det inte 
helt självklart vilka filmer som inte skulle köpas in. Tre bibliotekarier var eniga om att 
de inte skulle köpa in pornografiska filmer. Det var endast en av bibliotekarierna som 
svarade att hon inte köper filmer om dem har fått dåliga recensioner. 
 
Bibliotek A strävar efter att köpa in lite äldre filmer, filmer med kända regissörer och 
äldre svenska filmer. Anledningen till det är att Malin och Karin anser att det är 
spelfilmer som människor ska ha möjlighet att få tag på. De tänker inte att de borde 
tillhandahålla ett underlag i filmstudier till sina låntagare och att de inte aktivt försöker 
köpa in alternativa filmer. Dock köper de in en del dokumentärfilmer och filmer som 
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visats på filmfestivaler. De köper även in en del musikfilmer till sin samling. 
Låntagarna har också möjlighet att påverka urvalet av spelfilm genom att lämna 
inköpsförslag. Malin hävdar att de främst får inköpsförslag på litteratur men att de även 
får önskemål om filmer ibland. Biblioteket köper in i princip alla filmer som lämnas 
som förslag förutsatt att de finns att köpa med rättigheter.  Bibliotek A faller delvis 
inom ramen för general education repertoire då man strävar efter att köpa in lite äldre 
filmer som kan betraktas ha en viss historisk betydelse i samlingen. Malin och Karin 
resonerar även kring ett stort fokus på sina låntagare och att de försöker köpa in utifrån 
deras önskemål i den mån det är möjligt. Därmed går det att koppla till demand 
repertoire likväl.  
 
Bibliotek B har främst lagt fokus på sina låntagare och vad de önskar låna och passar in 
i Taljas demand repertoire. Låntagarna har möjlighet att lämna inköpsförslag på allt av 
bibliotekets material. Kristina säger att de alltid tar stor hänsyn till vad låntagarna frågar 
efter. Biblioteket arbetar med medieplanering och då kan de granska frekvenser över 
hur mycket av materialet som lånas ut. De har även ganska nyligen gjort förändringar på 
biblioteket, bland annat genom att dela upp lokalytan till hälften barnavdelning och 
hälften vuxenavdelning. I samband med förändringarna gjorde bibliotekarierna även 
undersökningar bland låntagarna om vad de tycker om bibliotekets verksamhet genom 
enkäter, intervjuer och fokusgrupper. Kristina försöker också köpa in alternativa filmer. 
Hon undersöker vilka filmer de andra biblioteken i kommunen har köpt och väljer då att 
köpa in något annat. På så sätt blir utbudet mer mångsidigt. Bibliotek B har alltså inslag 
av alternative repertoire  i sitt resonemang också även om de har lagt fokus på 
låntagarnas önskemål. 
 
Maria på bibliotek C anser att eftersom de inte är ett utpräglat filmbibliotek så är det 
inte deras uppgift att tillgodose låntagarna behov av spelfilmer för studier om mediet. 
Sara påpekar att de har många klassiker i filmsamlingen och att de som vill studera film 
kan använda dem i så fall. Det är dock inget som de reflekterar över. De försöker köpa 
in en del alternativ film också och poängterar att det inte är så många filmer som går på 
biografen i staden. Låntagarna har möjlighet att lämna önskemål om spelfilmer som de 
vill att biblioteket ska köpa in men då gör bibliotekarierna dem medvetna om att det inte 
är garanterat att de kan köpa in filmerna. Bibliotek C passar in i Taljas alternativa 
perspektiv och som jag nämnde i avsnitt 5.4 att Maria och Sara anser att det är viktigt 
att köpa in filmer från olika länder som är ett alternativ till den kommersiella marknaden 
som kanske främst innehåller amerikanska filmer. 
 
Bibliotek D köper in både smalare och bredare film och tillhör därmed Taljas första 
perspektiv om general education repertoire. Bibliotekets låntagare har möjlighet att 
lämna inköpsförslag och Johan hävdar att oftast får de förslag på filmer som de skulle 
ha köpt in ändå. På frågan om de har gjort någon form av undersökning (enkäter, 
granska lånestatistik eller liknande) bland låntagarna svarar han att ”lånestatistik har vi 
väl inte kollat, det är mer en magkänsla. Varje person i personalen har tretimmars pass i 
lånedisken varje dag. Så vi ser ju vad som går in och ut. Det är samma med resten av 
medierna också. Vi ser ju vad som går och inte går”. 
 
Johan menar att genom att arbete i direkt möte med låntagarna dagligen i lånedisken får 
de en aning om vilka filmer som lånas av låntagarna. Han upplever att låntagarna är 
nöjda med bibliotekets utbud och att de har fått mycket beröm av sina besökare. Det 
finns dock en problematik kring att en del låntagare önskar att de hade ett större 
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filmutbud.  De låntagare som lånar mycket film hinner se allihop eftersom biblioteket 
inte hinner förnya utbudet tillräckligt fort eftersom de köper in cirka sex till sju filmer i 
månaden. På frågan om biblioteket har ett varierat utbud så att låntagarna ska ha 
möjlighet att studera i filmmediet svarar Anna att: 
 

Det är inte helt enkelt för de filmerna finns ofta inte att köpa. Om man tänker på de riktiga 
klassikerna så finns de inte att köpa. Det kommer ju en och annan… nu kommer det Den 
andalusiska hunden och Buñuel tror jag. Men man skulle ju vilja ha väldigt mycket mera, 
de här riktigt tidiga. Kanske Eisenstein, Pansarkryssaren har vi väl… Sen de här gamla 
tyska finns ju, M. Det är det absolut största problemet med filmer att de inte finns att köpa, 
med rättigheter.  

 
Anna har därmed identifierat ett problem med filmsamlingen eftersom de inte har 
möjlighet att köpa in allt material så att låntagarna kan bedriva filmstudier. Detta beror 
på att filmerna inte går att köpa in från inköpskanalerna med utlåningsrättigheter. Trots 
det strävar Anna efter att biblioteket ska erbjuda ett varierat utbud till sina låntagare. 
Eftersom bibliotek E är ett så stort bibliotek så anser hon att det är väsentligt att de ska 
köpa in både smala och breda filmer. Stadsbibliotek E skiljer sig från de övriga 
biblioteken på så sätt att de köper in spelfilmer till alla stadsdelsbibliotek också. 
Eftersom bibliotek E köper in både smalare och bredare filmer så hamnar man inom 
Taljas perspektiv general education repertoire.  
 
 

5.6 Bibliotekariernas expertis i urvalsarbetet 
 

Ingen av bibliotekarierna har någon utbildning i filmvetenskap eller annan form av 
filmutbildning. Karin anser att urvalsarbetet inte är så avancerat eftersom det köper in 
utifrån det Btj erbjuder i sin lista. Malin tycker inte att det behövs någon utbildning i 
film eftersom de flesta filmer som de köper in är aktuella och att det går att hitta 
information om dem på annat sätt. Karin påpekar att det givetvis är bra med ett 
filmintresse och tror att de flesta människor tycker att det är roligt med filmmediet. 
Karin och Malin ingår även i en inköpsgrupp om tio personer på biblioteket som köper 
in allt material till biblioteket. Enligt Malin kan deras kollegor också komma med 
förslag om vilka filmer som ska köpas in. 
 
Kristina är filmintresserad och anser att det inte skulle vara fel med lite utbildning i 
film. Hon förklarar vidare att för tillfället är det en så liten del av bibliotekets budget 
som går till film och antyder därmed att det kanske inte är nödvändigt i dagsläget med 
en filmutbildning. Biblioteket är en del av en större organisation som inkluderar alla 
bibliotek i kommunen och som tillsammans samarbetar. Därmed får kommunens 
låntagare tillgång till alla biblioteks filmutbud eftersom man skickar material mellan 
institutionerna. Kristina menar på att detta är kundfokus eftersom man har anammat 
detta samarbete och att det är kostnadsfritt att göra beställningar på filmer inom 
kommunen. 
 
På bibliotek C anser man att det inte behövs någon utbildning i filmämnet. Maria har 
alltid titta på film och varit med i filmklubbar och säger att hon är mycket 
filmintresserad. Sara anser att det inte behövs någon utbildning eftersom det inte är 
deras huvuduppgift att arbeta med urval och inköp av spelfilm utan bara en del av deras 
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arbetsuppgifter. Arbetsfördelningen är uppdelad på så sätt att Maria läser Btj-listan och 
tittar efter filmer som biblioteket inte har sen tidigare eller om de har blivit gallrade. 
Därefter lämnas inköpsförslagen till Sara som sedan köper in filmerna. Oftast köper 
Sara in de filmer som Maria har föreslagit men det kan även hända att hon lägger till 
ytterligare någon film från Btj-listan. Tillsammans avgör de vilka filmer som väljs ut 
och köps in till bibliotekets filmsamling. 
 
Johan anser att han inte behöver någon utbildning i filmvetenskap eftersom han arbetar 
på ett så litet bibliotek. De har inga stora mängder film utan köper in några stycken i 
månaden. Biblioteket har heller inget samarbete med övriga bibliotek inom kommunen 
och det är inget han inte har önskemål om. Johan menar på att personalen på bibliotek D 
känner sina egna låntagare och vet vad de vill ha. Han nämner att han även har arbetat 
på andra bibliotek tidigare och han har insett att utbuden ser olika ut beroende på vilka 
låntagare biblioteken har. Anna som arbetar på bibliotek E anser även hon att det inte 
behövs någon filmutbildning och poängterar att hon alltid har varit mycket intresserad 
av film. Hon har tidigare arbetat på Folkets bio och anser att det räcker ganska långt. 
 
Bibliotekarierna på bibliotek A, C och E faller allihop inom ramen för Taljas första 
perspektiv general education repertoire. Utifrån min modifiering av Taljas modell går 
att läsa att man bör ha en expertis inom film eller examen inom någon filmutbildning. 
Jag har redan konstaterat att ingen av bibliotekarierna har någon formell filmutbildning 
men det går att tänka så att deras personliga filmintresse har utvecklat en form av 
expertis inom ämnet. Bibliotekarierna hävdar att de har haft intresse för filmmediet 
under en längre tid och det antyder att de har samlat på sig kunskaper om film som gör 
dem kompetenta att välja ut och köpa in film till biblioteken. Kristina nämner istället 
bibliotekets kundfokus och Johan anser att han och hans kollegor känner sina låntagare 
och vet vad dem vill ha. Kristinas och Johans resonemang kan kopplas till Taljas tredje 
perspektiv demand repertoire som fokuserar på låntagarna. Enligt Taljas modell bör 
bibliotekarierna ha kunskap om användarnas behov och det går att tolka utifrån 
resultatet utifrån Kristinas och Johans svar. 
 

5.7 Problem med urval och inköp av spelfilm 
 
De flesta av bibliotekarierna anser att budgeten är det största hindret vid inköp av 
spelfilm. Malin tycker att bibliotek A har en förhållandevis stor budget men att det trots 
det inte är tillräckligt för att köpa in många filmer. Kristina och Johan anser också att 
ekonomin är en stor anledning till att det blir svårt att välja ut vilka filmer de ska köpa 
in. Johan kommenterar detta genom att säga att ”om det kommer en period då det 
kommer väldigt mycket bra film som vi skulle vilja ha men då är det budgeten som 
sätter stopp. Då får man välja och då kan det vara svårt”. På frågan om bibliotekarierna 
upplever en konkurrens mellan spelfilmerna och bibliotekets övriga material ställer sig 
eniga och svara nej. Johan har dock identifierat en ny kategori låntagare som enbart 
lånar film men han ser inget negativt med det. Han förklarar sedan vidare att de flesta 
låntagarna ändå lånar både spelfilmer och annat. Malin påstår att hon inte upplever 
någon konkurrens mellan medierna men säger också att ”filmen inte är lika prioriterad 
som böcker eftersom vi gör ju mer ett urval där. Böcker köper vi ju mer av så att säga. 
Det är ju billigare. Vi är mer ett bokbibliotek än ett filmbibliotek”.  
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Kristina strävar efter att köpa in filmer med varje Btj-lista eftersom det är det enda sättet 
att utöka filmbeståndet. Anna nämner att det är många gymnasielever som lånar film på 
biblioteket istället för att läsa boken som filmen är baserad på. Hon påpekar även att det 
är många invandrare som besöker biblioteket för att låna svenska filmer så att de kan 
lära sig mer om det svenska samhället. Hon ger bland annat exempel på filmer som 
Utvandrarna, Grabben i graven bredvid samt filmer av Lars Molin. Anna och hennes 
kollegor har insett att de får köpa in fler av dessa filmer för att möta låntagarnas behov. 
 

5.8 Sammanfattning av resultatgenomgång och analys 
 
I tabellen nedan har jag gjort en sammanfattning av resultatgenomgången och analysen. 
Tabellen ger en överblick vilka olika perspektiv som finns och inom vilka de olika 
biblioteken hamnar. Temana/kategorierna är uppdelade i 5.3-5.6 utifrån de olika 
kapitelavsnitten där de förekommer. A, B, C, D och E står för de olika biblioteken. I 
tabellen finns även ordet etik med två gånger, det beror på att inom temat 5.3 skiljer sig 
en del bibliotek från filmavdelningens roll/samlingens uppbyggnad och bibliotekens 
etik. Jag återkommer med mina slutsatser utifrån denna tabell i avsnitt 6.4. 
 
Teman/kategorier 5.3 5.4 5.5 5.6 
General 
education 
repertoire 

C 
E 

D D 
E 

A 
C 
E 

Alternative 
repertoire 

A 
D 
Etik: A, B, C 

A 
B 
C 

A 
(B) 
C 

 

Demand repertoire B 
E 
Etik: D, E 

E B B 
D 

 
 

6 Diskussion och slutsatser 
 
I detta avsnitt diskuterar jag resultatet och analysen från föregående kapitel fem. Jag 
presenterar även mina slutsatser genom att besvara på mina frågeställningar. Den 
diskussion som förs sätts in i relation till den tidigare forskningen. Därefter beskriver 
jag mina avslutande reflektioner där jag tar upp några olika aspekter som jag har 
identifierat under min studie. Slutligen ger jag förslag till vidare forskning inom ämnet. 
 
 

6.1 Hur arbetar bibliotekarier med urval och inköp av spelfilm till 
folkbiblioteket? 

 
Alla bibliotek finansierar sina filminköp med en mediebudget som är uppdelade mellan 
bibliotekens barn- och vuxenavdelningar. Stadsbibliotek E ansvarar dock för 
filmbudgeten för alla stadens bibliotek eftersom Anna köper in film till både det egna 
biblioteket samt alla stadsdelsbibliotek. Endast ett av biblioteken har någon form av 
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styrdokument att utgå ifrån när de ska välja ut och köpa in film. På bibliotek B har man 
relativt nyligen fått ett nyreviderat dokument som innehåller bibliotekets 
medieurvalsprinciper. De övriga bibliotekarierna anser att de inte önskar något 
styrdokument utan att de är nöjda med den nuvarande situationen. Anna kan dock tänka 
sig att ett styrdokument är något som kan vara bra att ha. 
 
Det framgår att de flesta av bibliotekarierna använder sig av Btj-listan som kommer ut 
två gånger i månaden när de ska köpa in filmer till biblioteket. Filmbiblioteket och 
Förlag 1 är två andra inköpskanaler men de används inte i lika stor utsträckning. Hur 
många filmer som biblioteken köper in åt gången beror på bibliotekens storlek samt hur 
ekonomin ser ut. Stadsdelsbiblioteket B köper in minst antal filmer med sina en till två 
filmer var fjortonde dag. Stadsbibliotek D är det bibliotek som köper in flest filmer men 
det måste poängteras att biblioteket är ansvarig för inköp av film till alla bibliotek i 
staden. På de större biblioteken finns det även uppdelningar mellan de bibliotekarier 
som köper film till vuxenavdelning samt de som köper till barnavdelningen. På 
bibliotek C är även arbetsuppgifterna urval och inköp av film uppdelade. Maria väljer ut 
de filmer som hon anser att biblioteket bör köpa in och lämnar sedan sina förslag till 
Sara som sedan köper in filmerna.  
 
Innan bibliotekarierna beslutar vilka filmer som ska köpas in läser fler av dem olika 
filmrecensioner i både dagspress och på Internet. Anna besöker även hemsidor till 
företag som tillhandahåller lite alternativa och smalare filmer. En av bibliotekarierna 
säger sig läsa mycket om film men har inte tid till att se så mycket på film. En annan 
bibliotekarie hävdar att hon tidigare läste mycket om film men att hon numera inte 
hinner med det. Maria och Sara strävar efter att köpa in det ”bästa” av allting och är 
även intresserade av att köpa in filmer från olika regissörer under olika tidsperioder. 
Johan köper bland annat in det utbud som visas på den lokala biografen eftersom de 
oftast är vad han anser vara bra filmer som är lite smalare än de som går på den vanliga 
biografen.  
 
Arbetet med att få en jämn spridning mellan genrerna i filmsamlingarna varierar lite 
mellan de olika biblioteken. Ett bibliotek anser att de har lite fler dramafilmer men att 
de försöker köpa in lite mer av andra genrer som de inte har så mycket av som 
exempelvis science fiction. En av bibliotekarierna har inte funderat över spridningen 
mellan genrerna men säger att de granskar de filmer som erbjuds från inköpskanalerna 
och sedan tar ställning till vilka av dem som passar bäst för just deras låntagare. En 
annan av bibliotekarie tillkännager att de har lite färre skräckfilmer men att de nyligen 
har haft en satsning på just denna genre.  
 
Ungerbäck och Wiklund lyfter fram i sin studie att de flesta bibliotek strävar efter att ha 
ett varierat filmutbud som sträcker sig över olika genrer. Det som påverkar 
urvalsprocessen av filmerna är de diskussioner som förs under inköpsmötena på 
biblioteken. I deras studie identifierades även ett antal kriterier som bibliotekarierna 
utgår ifrån när de ska välja ut och köpa in film. Dessa var bland annat att filmerna ska 
ha fått bra recensioner, vara intressanta för låntagarna samt ha en viss innehållsmässig 
kvalitet.47 Alla respondenter i min studie strävar efter att har ett brett filmutbud som 
inkluderar de flesta genrer. De kriterier som Ungerbäck och Wiklund lyfter fram nämns 
även av flera av bibliotekarierna i min studie. 

                                                 
47 Ungerbäck & Wiklund 2006, s.60 



30 
 

6.2 Vilka faktorer motiverar bibliotekariers urval av spelfilm? 
 
Ett problem som bibliotekarierna har identifierat är att ekonomin inte räcker till. 
Bibliotekarierna har inte möjlighet att köpa in alla filmer som de önskar. Johan berättar 
även att de låntagare som lånar många filmer hinna se bibliotekets utbud eftersom de 
endast kan uppdatera samlingen med sex eller sju filmer i månaden och det är inte 
tillräckligt. Ekonomin kan betraktas som en faktor som kan påverka vilka filmer som 
bibliotekarierna väljer att köpa in till sina verksamheter. Biblioteken tilldelas en 
mediebudget som ska täcka in alla medieinköp och har därmed inte öronmärkta anslag 
till bara filmmediet.  
 
I Björklund och Roos studie framkom det att det funnits en ekonomisk aspekt som har 
påverkat hur bibliotekarierna ser på de nya medierna. Bibliotekarierna ansåg nämligen 
att de nya medierna skulle konkurrera med litteraturen om biblioteken skulle köpa in 
fler medieformer till institutionen.48 Resultatet från min studie har visat att det 
fortfarande finns en ekonomisk faktor som påverkar urvalen. Bibliotekarierna kan inte 
köpa in alla filmer som de hade önskat eftersom anslagen inte räcker till allt. Dock 
upplever bibliotekarierna ingen konkurrens mellan filmer och böcker på biblioteken. En 
av bibliotekarierna hävdar att filmen inte är lika prioriterad som böcker. Böcker är 
nämligen mycket billigare att köpa in till biblioteket. Inget av biblioteken tar heller 
någon avgift av sina låntagare när de lånar hem filmerna. Låntagarna får endast betala 
ersättning för en film om den går sönder eller om de är försenade vid återlämning.  
 
Sen är det problemet med tillgänglighet till filmerna som jag har nämnt tidigare. För att 
få köpa in en film till biblioteket måste de inkludera visningsrättigheter för att de ska 
kunna lånas ut till låntagarna. Inköpskanalerna erbjuder filmer till biblioteken som har 
rättigheter men de har inte tillgång till alla filmer. Det blir därför problematiskt att alltid 
ta hänsyn till låntagarnas inköpsförslag eftersom det inte finns möjlighet för biblioteken 
att köpa alla de filmer som önskas eftersom de inte går att köpa från någon av de 
upphandlade inköpskanalerna. Biblioteken kan alltså inte köpa filmer från en vanlig 
affär eller näthandel eftersom dessa filmer inte säljs med visningsrätt. De mindre 
stadsdelsbiblioteken som inte köper in så många filmer åt gången har även svårare att 
välja vilka filmer de ska köpa eftersom de är mer begränsade än de större biblioteken. 
 
Tillgänglighet av filmerna är även det en faktor som kan motivera bibliotekariernas 
urval. Biblioteken får in en del inköpsförslag på spelfilmer från sina låntagare och de 
flesta bibliotekarier försöker köpa in deras önskemål i den mån det är möjligt. För att få 
köpa in en film måste den inkludera rättigheter för att få tillåtelse att lånas ut till 
låntagarna och alla filmer har inte det. När biblioteken får inköpsförslag måste de först 
undersöka om filmerna går att köpa in med rättigheter från någon av inköpskanalerna. 
En bibliotekarie hävdar att hon och hennes kollegor inte rekommenderar sina låntagare 
att lämna inköpsförslag på filmer eftersom att det är ett litet urval av filmer som kan 
köpas med rättigheter. Vissa av filmerna som köps in kan även ha rättigheter som är 
tidsbegränsade och därmed går ut efter en tid.  
 
I Ungerbäcks och Wiklunds studie visade det sig att enligt Btj så är avtal och rättigheter 
de främsta faktorerna till att filmutbudet påverkas. Btj har endast möjlighet att erbjuda 
de filmer till biblioteken som har hyrvideorättigheter inkluderade. Btj har dock avtal 
                                                 
48 Björklund och Roos 2004, s.65 
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med de största filmbolagen och kan tillhandahålla de filmer som dessa bolag 
distribuerar. Vidare anser Btj att det är de enskilda biblioteken som avgör i vilken grad 
de vill påverkas av Btj när de ska köpa in sina filmer.49 Enligt mina respondenter verkar 
de snarare vara begränsade att köpa in sina filmer från Btj och i vissa fall av 
Filmbiblioteket eller Förlag 1. Trots det ter sig Btj vara den dominerande inköpskanalen 
för biblioteken med sina Btj-listor som skickas ut till biblioteken var fjortonde dag. Så 
när Btj hävdar att det är upp till varje bibliotek att avgöra i hur stor utsträckning de vill 
påverkas verkar det lite märkligt eftersom de är ganska begränsade i sina inköpskanaler. 
Bibliotekarierna har inte så mycket annat att välja på om de vill köpa in filmer som har 
rättigheter och därmed kan lånas ut till låntagarna. Biblioteken tillåts bara att handla 
från de upphandlade inköpskanalerna som erbjuder spelfilmer med licenser för utlån till 
låntagarna. 
 
Ytterligare en faktor som motiverar bibliotekariernas urval är huruvida filmerna blivit 
uppmärksammade på något sätt. Malin ger bland annat exempel på att de köper in 
filmer som har tilldelats priser eller fått bra recensioner. Enligt Johan köper även 
bibliotek D in filmer som uppmärksammats genom filmpriser. Han nämner att filmer 
som vunnit priser på Oscarsgalan eller Guldbaggegalan är exempel på filmer som han 
väljer att köpa in. 

6.3 Hur resonerar bibliotekarier kring bibliotekets filmsamling? 
 
Enligt bibliotekarien Maria försöker hon och hennes kollegor att sträva efter ett 
mångsidigt utbud i deras filmsamling. De försöker att variera sitt utbud genom att köpa 
in både nya och gamla filmer. Johan anser att utbudet ska vara intressant för låntagarna 
och han har börjat se en förändring bland utlånen då alltfler får upp ögonen för de mer 
smala och alternativa filmer. Han har bland annat identifierat att utlåningsfrekvensen 
bland de klassiska filmerna har ökat. Johan arbetar även med att köpa in de populära 
filmerna men även de som är lite smalare. Biblioteket som han arbetar på brukar köpa in 
klassiska filmer när filmbiblioteket kommer ut med sin klassikerkatalog en gång om 
året.  
 
Anna tycker också att det är väsentligt att satsa på att köpa in klassiska filmer om det 
ges möjlighet till det. Hon hänvisar till att det är många låntagare som har förväntningar 
på att biblioteket ska ha klassiker i sin filmsamling. På bibliotek A arbetar Malin och 
hennes kollegor för att undvika att filmavdelningen enbart ska bestå av filmer som är 
producerade i USA. De är intresserade att köpa in filmer som kommer från olika länder 
i världen. Maria är inne på samma spår och menar att biblioteket erbjuder sina låntagare 
alternativ till de filmer som enbart har producerats för ett kommersiellt syfte. Bibliotek 
B skiljer sig från de andra folkbiblioteken eftersom de allra främst utgår från vilka 
filmer som deras låntagare önskar att de köper in. De andra biblioteken tar även de 
hänsyn till sina låntagare men inte alls i lika stor utsträckning som bibliotek B.  
 
Enligt Björklund och Roos ansågs filmen tidigare vara alltför kommersiell och därmed 
inte borde ingå i bibliotekens samling. Utifrån det folkbildningsperspektiv som 
forskarna fann så kunde biblioteken köpa in kvalitetsfilmer. Bibliotekarierna ansåg 
nämligen att folkbiblioteken skulle erbjuda sina låntagare material som inte har en så 
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stor konkurrenskraft på marknaden.50 Flera av bibliotekarierna i min studie är inne på 
samma spår eftersom de försöker köpa in lite smalare filmer till sina bibliotek. De 
nämner bland annat att de strävar efter att köpa filmer som kan verka som ett alternativ 
till de mer kommersiella filmerna. Synen på de nya medierna angående att de inte ska 
vara alltför kommersiella finns kvar än idag hos bibliotekarierna.  
 
Tveit anser att det är folkbibliotekets uppgift att tillhandahålla material till sina 
låntagare som är aktuellt och av kvalitet. Den ekonomiska aspekt som jag har nämnt 
tidigare talar även Tveit om och hon menar på att bibliotekarierna inte kan köpa in allt 
material som de önskar eftersom budgeten inte räcker till. Eftersom marknadens volym 
ökar leder det till att bibliotekarierna måste överväga vilket material som passar bäst för 
de flesta användarna.51 Bibliotekarierna i min studie resonerar kring kvalitetsbegreppet 
när det kommer till film på olika sätt. Malin, Kristina och Maria hävdar allihop att de 
har anammat någon form av ”kvalitetstänk” på sina respektive bibliotek. Kristina 
försöker att inte bara köpa in exempelvis actionfilmer eftersom att hon anser att 
filmerna inte får vara alltför lättviktiga. Maria vill att bibliotekets filmsamling ska 
innehålla en del bra filmer som inte är så kommersiellt inriktade. Johan och Anna säger 
att de inte har några kvalitetsdiskussioner på sina bibliotek.  
 
Christel och Weine Sundell har undersökt synen på folkbibliotekens verksamhetsmål 
och mediebestånd i statliga offentliga utredningar mellan 1949-2004. Dels har de lyft 
fram frågan om filmcensur under 1950- och 1960-talen. Tanken bakom filmcensuren 
var bland annat att skydda filmtittarna från våld och pornografi.52 I min studie framkom 
det att fyra av bibliotekarierna var helt överens om att pornografiska filmer inte ska 
finnas på bibliotekets hyllor. I kategorin över de filmer som biblioteken inte bör köpa in 
hamnar även b-filmer, splatterfilmer samt filmer som fått dåliga recensioner. Malin 
hävdar att biblioteket inte köper in tv-produktioner om det inte är någon som har en 
särskild koppling till litteraturen. På så sätt kan man säga att bibliotekarierna än idag 
censurerar sitt material i och med att de väljer bort vissa filmer som de inte anser vara 
bra för sina användare. 
 

6.4 Slutsatser 
 
Utifrån tabellen i avsnitt 5.8 går det att läsa att inget av biblioteken hamnar inom samma 
repertoar genom alla de olika temana/kategorierna. I flera fall hamnar biblioteken inom 
två eller tre av kategorierna i samma repertoar. Till exempel så hamnar bibliotek A 
inom ramarna för Taljas alternative repertoire i temana 5.3, 5.4 samt 5.5 men inom 
general education repertoire  i 5.6. Värt att notera är att bibliotek E både kan kopplas 
till general education repertoire och demand repertoire inom samma tema, nämligen 
5.3 som står för filmavdelningens roll, samlingens uppbyggnad samt bibliotekens etik. 
Inom temat för 5.3 går det även att se att biblioteken skiljer sig åt utifrån 
bibliotekariernas resonemang om roll och uppbyggnad samt etik. Exempelvis bibliotek 
B som faller inom ramarna för demand repertoire utifrån resonemangen kring 
filmavdelningens roll och samlingens uppbyggnad men när det kommer till etiken byter 
repertoar och hamnar inom alternative repertoire istället. 

                                                 
50 Björklund och Roos 2004, s.66 
51 Tveit 2006, s.7f 
52 Sundell 2004, s.71f 
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Bibliotek B resonerar kring filmsamlingen i 5.5 med inslag av alternative repertoire 
men dess främsta fokus hamnar inom demand repertoire. Sen är det anmärkningsvärt att 
den inget av biblioteken hamnar inom alternative repertoire utifrån bibliotekariernas 
resonemang kring expertisen i urvalsarbetet i avsnitt 5.6. 
 
Slutligen vill jag sammanfatta tabellen i avsnitt 5.8 med att utröna inom vilka 
repertoaren de olika biblioteken främst hamnar inom. Bibliotek A och C hamnar båda 
inom Taljas andra perspektiv alternative repertoire med några få undantag inom vissa 
teman. Bibliotek B faller inom ramarna för perspektiv tre demand repertoire. Bibliotek 
D och E hamnar båda två inom en kombination av Taljas två perspektiv general 
education repertoire  samt demand repertoire. 

7. Avslutande reflektioner 
 
Det visade sig att ingen av bibliotekarierna hade någon form av utbildning i filmmediet 
utan att det snarare handlade om ett personligt intresse. De flesta ansåg heller inte att de 
behövde någon utbildning men av olika anledningar. En bibliotekarie ansåg att det inte 
var svårt att köpa in film eftersom de har Btj-listan att utgå ifrån när de gör sina urval. 
Andra bibliotekarier ansåg att bibliotekets egna filmutbud var så pass litet och att de 
inte köpte in så många filmer åt gången och därmed inte behövde någon utbildning. 
Några av bibliotekarierna samarbetar med sina kollegor vid filminköp så att de på så vis 
tillsammans kan diskutera om vilka filmer de ska köpa in. 
 
När jag gjorde analysen av materialet utifrån resultatet insåg jag att vissa av biblioteken 
inte enbart tillhörde en av Taljas tre perspektiv. Ett bibliotek kan tillhöra en av 
repertoarerna utifrån en kategori men kan även kopplas till en annan repertoar utifrån en 
annan kategori. Biblioteken kan alltså befinna sig i olika repertoarer under de olika 
kategorierna eller temana som jag har delat upp dem i under avsnitt 5 utifrån Taljas 
modell. Som exempel har jag bibliotek B som hamnar inom Taljas demand repertoire 
utifrån bibliotekariens syn på filmavdelningens roll och samlingens uppbyggnad men 
som hamnar inom alternative repertoire i sin syn på urvalsprocessen i avsnitt 5.4. Det 
är därmed möjligt att ett bibliotek kan hamna inom fler än ett av Taljas perspektiv.  
 
Jag tror eventuellt att min intervjuguide kan ha påverkat resultatet eftersom jag har 
utformat den med frågor utifrån de tre repertoarerna. Eftersom jag har ställt frågor till 
bibliotekarierna som handlar om varje repertoar/perspektiv så har jag även fått svar som 
kan passa in i flera repertoarer men utifrån olika kategorier. Detta behöver inte 
nödvändigtvis betraktas som något negativt eftersom resultatet visade att varje bibliotek 
inte behöver passa in i mallen inom endast en repertoar eftersom synen på spelfilmen 
skiljer sig åt utifrån de olika kategorierna/temana.  

7.1 Förslag till vidare forskning  
 
I min studie har jag valt att fokusera på hur bibliotekarier arbetar med urval och inköp 
av spelfilm till folkbiblioteket. Jag var intresserad av hur de arbetade praktiskt med även 
vilka faktorer som låg bakom urvalen samt hur bibliotekarierna resonerade kring 
bibliotekets filmutbud. Jag intervjuade sju bibliotekarier på fem olika svenska 
folkbibliotek. 
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Om man vill forska vidare i ämnet kan det vara intressant att undersöka hur 
bibliotekarier arbetar med urval och inköp av andra medier, som till exempel tv-spel 
eller böcker. Det kan vara intressant att se om bibliotekariernas arbetssätt skiljer sig åt 
beroende på vilka medier som väljs ut och köps in. Ytterligare en aspekt värd att 
undersöka är om svenska bibliotek och bibliotek i andra länder arbetar på liknande sätt 
vid inköp av material till verksamheterna eller om de skiljer sig åt. Slutligen så kan det 
vara av värde att genomföra en undersökning av liknande slag som jag har gjort men 
med fler respondenter. Detta med anledning av att jag gjort en djupdykning ner i hur sju 
bibliotekarier arbetar medan en undersökning med fler respondenter kan leda till ett mer 
representativt resultat för svenska folkbibliotek. 
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8 Sammanfattning  
 
Syftet med min studie var att undersöka hur bibliotekarier arbetar med urval och inköp 
av spelfilm på svenska folkbibliotek. Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med sju 
folkbibliotekarier på fem olika bibliotek. Tre av biblioteken var stadsbibliotek och de 
andra två var stadsdelsbibliotek. Jag valde dessa eftersom jag ville ha en spridning på 
mitt material och inkludera olika stora bibliotek. Jag valde att genomföra min studie 
utifrån följande frågeställningar: 
 

• Hur arbetar bibliotekarier med urval och inköp av spelfilm till folkbiblioteket? 
• Vilka faktorer motiverar bibliotekariers urval av spelfilm? 
• Hur resonerar bibliotekarier kring folkbibliotekets filmsamling? 

 
I studien har jag utgått ifrån Sanna Taljas teorier och teoretiska modell om bibliotekets 
musikavdelning. Hon har identifierat tre perspektiv som hon valt att kalla för ”the 
interpretative repertoires”. Jag har översatt och modifierat Taljas teoretiska modell och 
anpassat den till bibliotekets filmavdelning. Utifrån Taljas modell har jag delat upp 
resultatgenomgång i olika teman samt analyserat materialet. Jag har utgått från de tre 
perspektiven ” den allmänna utbildningens repertoar”, ”den alternativa repertoaren” och 
”den efterfrågade repertoaren” i min analys. 
 
Resultatet visade att bibliotekarierna främst köper in filmer till biblioteken från 
Bibliotekstjänst (Btj). Filmbibliotek och Förlag 1 är andra inköpskanaler som 
biblioteken använder sig av.  Mängden filmer som biblioteken köper in skiljer sig åt 
beroende på budgeten och storleken på filmsamlingarna. Nästan alla bibliotek strävar 
efter att tillhandahålla ett varierat utbud till sina låntagare. 
 
Utöver den begränsade ekonomi har bibliotekarierna även identifierat tillgänglighet till 
spelfilmerna som en faktor som motiverar urvalen. För att biblioteken ska tillåtas att 
köpa in en film måste den inkludera biblioteksrättigheter för att låntagarna ska kunna 
låna den. De olika inköpskanalerna erbjuder filmer med rättigheter till biblioteken med 
dem har inte tillgång till alla filmer. Det kan därför vara problematiskt för 
bibliotekarierna att alltid ta hänsyn till låntagarnas inköpsförslag eftersom de inte har 
möjlighet att köpa in alla filmer om de inte säljs med rättigheter. Biblioteken kan 
därmed inte köpa filmer från vanliga butiker eller nätbutiker. Biblioteken är begränsade 
att köpa in de filmer som säljs med rättigheter från de upphandlade inköpskanalerna.  
 
Bibliotekarierna strävar efter att köpa in både gamla och nya filmer för att få ett 
mångsidigt utbud. Flera av bibliotekarierna väljer att köpa in en del smalare filmer som 
ska verka som ett alternativ till de mer kommersiella filmerna. På ett av biblioteken 
försöker man att köpa in en del filmer som har producerats i olika länder för att undvika 
att filmsamlingen enbart består av filmer från USA. En bibliotekarie hävdar att 
biblioteket borde satsa på att köpa in klassiska filmer eftersom att låntagarna förväntar 
sig att de ska finnas på biblioteket.  
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Bilaga 1- Teoretisk modell 
Sanna Taljas modell ”The interpretative repertoires of the music library”.53 
 

 General education 
repertoire 

Alternative 
repertoire 

Demand repertoire 

Music  library´s 
role 

Cultural institution An alternative to 
other provision 
channels 

Social service 
institution 

Idea of 
collection 
building 

Collects the basic 
repertory of each 
genre 

Reflects diversity 
of music 

Responds to users´ 
needs 

Target of 
criticism 

Line that follows 
demand and 
concentrates on 
novelties 

Line that follows 
mainstream 
supply, instructive 
line reflecting 
“good taste”  

Line that 
emphasizes high 
culture and abstract 
quality 

Selection criteria Historical 
significance 

Marginal areas, 
experiments, new 
trends 

Systematic 
following of local 
demand 

User categories Music students/ 
entertainment 
listeners  

Passive listeners/ 
specialized fans 

Users/non-users, 
rock generations/ 
underused materials 

Music categories Serious/light, 
lasting/superficial, 
classics/mode 
music 

Mainstream/ 
marginal, 
commercial/ 
noncommercial

Popular 
music/rarities, 
novelties/underused 
material 

Materials not to 
be acquired 

Novelties, mode 
music, superficial 
pop, entertainment 

Chart music, basic 
rock, basic classics 

Rarely used 
materials 

Distribution 
among styles 

Half classical 
music, half light 
music 

Half according to 
demand, half rarer 
and lesserknown 
music 

On grounds of loan 
figures, the share of 
classical music must 
not exceed demand 

Expertise 
required in 
selection 

Expertise in music, 
degree in 
musicology or 
music training 

Awareness of 
marginal areas, 
familiarity with the 
independent and 
small record 
production 

Knowledge about 
users´ and potential 
users´ needs 

Library´s ethical 
quality 

Provides a chance  
for all to develop, 
train and cultivate 
themselves in the 
field of music 

Guarantees 
opportunities for 
musical 
experimentation, 
supports 
noncommercial 
alternatives 

Satisfies musical 
needs without 
evaluative attitudes 

                                                 
53 Talja (2001), s.64-65 
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Bilaga 2- Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 

• Hur länge har du arbetat på biblioteket? 
• Vilka är dina arbetsuppgifter? 
• Vad har du för bibliotekarieutbildning? Har du någon annan eftergymnasial 

utbildning? 
• Har du någon utbildning i filmvetenskap eller liknande? Skulle du vilja ha 

utbildning? Anser du att det finns något behov utbildning för att välja ut film? 
 
Ekonomi och regler 
 

• Hur finansieras filminköpen? Är det samma budget som gäller för bibliotekets 
inköp av allt material? 

• Finansieras barn- och vuxenfilmer med samma budget? 
• Vad har ni får regler vid utlåning av film? Ålder, antal filmer, utlåningstid, 

avgift? 
 
Urval/inköp 
 

• Köper du in både barn- och vuxenfilm? Annan film? 
• Arbetar du ensam med urval av spelfilm eller samarbetar du med kollegor? Ingår 

du i någon form av medieinköpsgrupp? 
• Samarbetar du med andra bibliotek i kommunen ifråga om vilka spelfilmer som 

ska köpas in? 
• Hur ofta köper du in nya spelfilmer? Hur många spelfilmer köps in åt gången? 
• Följer du några styrdokument om hur spelfilm ska köpas in till biblioteket? Om 

ja, vad säger dessa dokument? Om nej, anser du att det behövs styrdokument för 
filminköp. I så fall, vad skulle de innehålla? 

• Vilka inköpskanaler har biblioteket vid inköp av spelfilm? 
 
Kriterier för urval/inköp 
 

• Hur går du tillväga innan du ska välja ut spelfilm? Läser recensioner eller annat? 
• Hur går du tillväga när du väljer spelfilm? 
• Vilka kriterier har du när du ska köpa in spelfilm?  

 
Den allmänna utbildningens repertoar 
 

• Hur tänker du kring att biblioteket bör ha ett varierat filmutbud? 
• Är det en jämn spridning mellan olika filmgenrer? Har ni fler filmer inom någon 

viss genre? Vad tror du det beror på? 
• Köper du in alla filmgenrer?  
• Finns det någon genre/typ av film som du inte köper in? Om ja, varför? 
• Hur tänker du kring inköp av filmer för framtiden alternativt populära filmer 

som efterfrågas just nu? Klassiker alternativt blockbusters? 
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• Hur tänker du kring att filmutbudet ska vara ett underlag för utbildning och 
studier om filmmediet?  

 
Den alternativa repertoaren 
 

• Vad tycker du i frågan om biblioteket ska köpa in alternativa filmer? Med 
alternativa filmer syftar jag till smalare filmer som kompletterar den 
kommersiella marknaden. 

• Försöker du köpa in mer ovanliga filmer?  
• Hur tänker du kring att köpa in smalare filmer som kan vidga låntagarnas syn på 

film? 
• Finns det möjlighet för biblioteket att köpa in alternativa filmer? Vilka 

inköpskanaler erbjuder alternativa filmer? 
 
Den efterfrågade repertoaren 
 

• Har låntagarna möjlighet att påverka filmutbudet på biblioteket? Om ja, på 
vilket sätt? Om nej, varför inte? 

• Tar du hänsyn till låntagarnas önskemål när du köper in film? 
• Hur går du tillväga för att undersöka vilka filmer som låntagarna kan tänkas 

låna? Granskar lånestatistik, enkätundersökningar, annat? 
• Upplever du att låntagarna är nöjda med bibliotekets filmutbud? Får biblioteket 

klagomål/beröm för sitt filmutbud? 
• Finns det någon diskussion på biblioteket om kvalitetsbegreppet när det kommer 

till film? Om ja, vad diskuteras? 
• Vad är kvalitet för dig? 
• Hur tänker du kring om låntagarna efterfrågar mer kommersiell film istället för 

”kvalitetsfilm”? 
 
Övrigt 
 

• Finns det något som du tycker är svårt med urval och inköp av film? 
• Anser du att biblioteket behöver förändra något för att underlätta arbetet vid 

filminköp? 
• Upplever du någon konkurrens mellan spelfilmerna och bibliotekets övriga 

material till exempel tryckta böcker, tidningar etc? Om ja, hur? Om nej, varför 
inte? 

• Finns det något annat du kommit att tänka på som jag inte har frågat om? 
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