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Abstract:  The aim of this thesis is to study how the recent introduction of video 

games in Swedish public libraries compares to past introductions of 
other medias, namely music records, sequential art, manga (Japanese 
comics), and films on video. In what ways does the introduction of 
video games differ from the other examples of introductions and in 
what ways are they alike? In what manner have the medias been 
introduced? How does the librarians views on video games differ from 
their views on other medias? The purpose of doing this is that by 
investigating how new medias have been evaluated in the past, we 
might gain an understanding of how the introduction of video games 
links into that tradition. 
 
Theoretically, this thesis is grounded in Sanna Talja’s theory of the 
interpretative repertoires of the music library. Qualitative interviews 
have been used as the basic method alongside content analysis. 
 
The results show that some of the historical “new” medias were 
debated for some time at the time of their introduction, whilst others 
gained more immediate acceptance. The difference seems to lie in 
whether there previously existed a similar media in the public library. 
We call the first category “debated introduction” and the second 
“introduction of similarity”.Video games can be considered as 
belonging to the second category.  
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1. Inledning 
 
I januari 2006 började Malmö stadsbibliotek låna ut TV-spel. Cirka ett år senare kom vi i kontakt 
med ett paper skrivet av de ansvariga, nämligen Malmö stadsbiblioteks TV-spelsgrupp. TV-
spelsgruppen – som består av Susanna Jacobsson, Tobias Johansson och Mats Nordström – 
motiverar initiativet sålunda: 
 

Vi såg att vår satsning skulle tjäna demokratin genom att ge alla malmöbor fri 
tillgång till denna spännande kulturform. Vi är ett modernt bibliotek med 
användaren i fokus. Vi skall erbjuda det som efterfrågas och vara lyhörda för 
vad som pågår i samhället. Vi tycker det är svagt att vi inte haft denna typ av 
medier förut samt att biblioteksbranschen och dess leverantörer har varit 
långsamma med att fånga upp nya trender.1  

 
På sidan 3 i samma paper kan man läsa att de vid tidpunkten för införandet väntade sig ”en livlig 
debatt kring TV-spelens innehåll och värde”.2 Anledningen är att TV-spelen på sina håll är 
kontroversiella: det finns människor som anser att de uppmuntrar till våld och sexism och andra 
som liknar spelande med drogmissbruk. Även om sådana åsikter kanske inte har stöd i 
verkligheten kan man ibland få för sig att de har företräde i det allmänna medvetandet, särskilt 
om man mest läser så kallade kvällstidningar.3  
 
Men debatten om Malmö uteblev. (Ett undantag är ett måttligt animerat meningsutbyte i DIK-
forum på två inlägg mellan tidningens chefredaktör Beata Arnborg och nämnda TV-spelsgrupp.4) 
Istället berättar TV-spelsgruppens lilla skrift om positivt vinklade uppslag i media och stor glädje 
och entusiasm bland bibliotekets besökare. Ur detta – att den förväntade debatten uteblev – 
föddes idén att undersöka skillnader och likheter mellan införandet av TV-spel och införandet av 
andra ”nya” medier (se 3.1.) på svenska folkbibliotek. Det är syftet med denna uppsats. 
 
Annat som bidragit till intresset för frågan är att en av författarna till denna uppsats är insatt och 
hängiven spelare – personen i fråga äger tre TV-spelskonsoler, spelar regelbundet och läser 
tidskrifter i ämnet. Författare nummer två äger ingen konsol men spelar när tillfälle ges. 
Dessutom är området så gott som outforskat. I t.ex. BHS uppsatsdatabas finns i skrivande stund 
två uppsatser om TV-spel. Den ena är skriven ur ett ungdomsfokuserat användarperspektiv, vilket 
redan titeln anger.5 (För övrigt handlar den uppsatsen, trots titeln, lika mycket om datorspel som 
TV-spel.) Den andra undersöker inte införandet av TV-spel, utan ”hur, de för tv-
spelsverksamheten ansvariga bibliotekarierna [på Malmö stadsbibliotek], ser på och arbetar med 
det komplicerade begreppet kvalitet”.6  
 

                                                   
1 Jacobsson, Susanna, Johansson, Tobias & Nordström, Mats 2006. TV-spel på bibliotek – ja tack!, s. 2. 
2 Jacobsson, Johansson & Nordström 2006, s. 3. 
3 Se t.ex.: Bjurman, Per 2007-12-21. Sparkade ihjäl sin lillasyster. Aftonbladets webbsida. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1504893.ab [2008-02-26] 
4 Arnborg, Beata 2006. DIK-forum, nr. 3, s. 14.; Tevespelsgruppen på Malmö stadsbibliotek 2006. DIK-forum, nr. 5, 
s. 21. 
5 Gezelius, Anna & Griph, Anna 2006. Folkbibliotek och TV-spelande ungdomar. En studie i bibliotekariers attityder 
och värderingar när det gäller ett nytt medium på biblioteket.  
6 Haraldsson, Eric & Janrell, Sandra 2007. Kvalitetsbegrepp och tv-spelsbestånd. En fallstudie av tv-
spelsverksamheten på Malmö stadsbibliotek, s. 5. 
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För att få svar på våra frågor har vi genomfört intervjuer med tre folkbibliotekarier som är 
ansvariga för TV-spelsverksamheten på sitt bibliotek eller sin avdelning, i syfte att ta reda på hur 
introduktionen av TV-spel gått till hos dem och vad de anser om TV-spelen. Vi har dessutom läst 
om hur introduktionen av de andra nya medierna gått till och hur denna introduktion hanterats av 
folkbiblioteken. I uppsatsen jämför vi texterna med våra resultat för att se om och i så fall hur 
introduktionen av TV-spelen avviker från den av övriga medier. De nya medier vi tar upp är 
musik, videofilm, tecknade serier, datorspel och manga. Skälen till att vi valt just dem är att de 
visat sig bestående och att de finns på flest bibliotek. Begreppet nya medier används som synes i 
en betydelse som även omfattar så att säga gamla medier i nya varianter. Vi är också medvetna 
om att ”musik” inte är ett medium. Men eftersom det i en del av texterna vi använder talas om 
musikalier och vittomfattande musikverksamheter (inklusive t.ex. konserter) är den beteckningen 
att föredra framför fonogram.  
 

1.1. Problemformulering och frågeställningar 
 
Vi har arbetat med utgångspunkt från följande problemformulering: 
 
På vilka sätt skiljer sig införandet av TV-spel från andra exempel på införanden av nya 
medier och på vilka sätt liknar införandena varandra? 
 
För att få svar på detta har vi formulerat tre frågor: 
 
1. Hur har införandet av nya medier på svenska folkbibliotek diskuterats och motiverats? 
 
2. Hur skiljer sig införandet av TV-spel från införandet av dessa medier? 
 
3. Hur ser några folkbibliotekarier på införandet av TV-spel – och skiljer sig deras syn på 

införandet från den som framkommer i texter om andra nya medier?  
 
Svaren kommer att redovisas på följande sätt: I kapitel 4 refererar vi ett antal texter som på olika 
sätt behandlar införandet av nya medier på de svenska folkbiblioteken. Dessa texter är tänkta att 
besvara fråga 1, vilket sker i slutet av samma kapitel, i det sammanfattande avsnittet 4.6. Fråga 2 
besvaras i 7.1. med underrubriker där vi kombinerar svaret på fråga 1 med resultatet av 
intervjuerna. I 7.2. med underrubriker svarar vi på fråga 3 genom att applicera teorin på 
intervjusvaren och materialet om de övriga nya medierna. I kapitel 8 kombineras svaren på de tre 
frågorna i en diskussion om den övergripande problemformuleringen. 
 

1.2. Avgränsningar 
 
Som framgår av avsnitten ovan är en avgränsning att vi skriver om TV-spel och inte andra sorters 
spel, som t.ex. datorspel. Anledningen är att datorspel funnits på folkbiblioteken en längre tid och 
då främst använts i pedagogiskt syfte.7 Vi intresserar oss för TV-spelen just för att de är ett nytt 
fenomen på folkbiblioteken – hade denna uppsats skrivits runt 1999 hade istället datorspelen varit 
av intresse. Vi intresserar oss inte heller för några pedagogiska aspekter eftersom TV-spelen i 
regel saknar sådana strävanden. (Det är ovanligt med TV-spel som ska lära den som spelar att 
räkna.) Istället är de främst inriktade på underhållning, vilket också innebär att de kan uppfattas 
                                                   
7 Eliasson Anette 1997b. Pedagogiska aspekter på datorprogram för barn. 
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som kontroversiella, särskilt som de inte alltför sällan innehåller detaljerade våldsskildringar. 
Detta gör folkbibliotekens motiv och legitimeringar särskilt intressanta. 
Vidare fokuserar vi på folkbibliotek eftersom de är de enda bibliotek som lånar ut TV-spel på 
något sätt som vi tyckte skulle vara intressant att undersöka. Skulle fack- eller 
forskningsbibliotek ha TV-spel till utlåning, t.ex. för att bistå en utbildning som tar upp dem i sin 
undervisning, är detta främst för att det anses vara av relevans för den aktuella institutionen och 
inte för allmänheten. Folkbiblioteken, däremot, brukar beskrivas som ett ”för allmänheten 
tillgängligt bibliotek som tillhandahåller medel för förströelse […]”.8 Eftersom vi fokuserar på 
folkbibliotek är det också folkbibliotekariers uppfattningar om TV-spel vi undersöker – inte de 
hos andra aktörer som producenter, distributörer, låntagare och liknande. 
 
En tredje avgränsning är att vi intervjuat bibliotekarier på folkbibliotek som redan lånar ut TV-
spel. Det innebär att vi haft ett begränsat antal projekt att undersöka, vilket fått konsekvenser för 
urvalsprocessen (se 2.2.1. för en diskussion om detta).  
 

1.3. Begrepp och institutioner 
 
Användare/biblioteksbesökare/låntagare 
 
Dessa begrepp används synonymt och syftar på individer som interagerar med biblioteket utan att 
vara anställda där.  
 
FörlagEtt 
 
FörlagEtt är att betrakta som en konkurrent till Bibliotekstjänst. Företagets verksamhet omfattar 
bl.a. biblioteksinredning och förmedling av TV-spel, ljudböcker och film.9 
 
Goodgame 
 
Goodgame är en ideell konsumentförening som bl.a. verkar för lägre priser på tv- och dataspel10 
och för att ”tjejer ska känna sig lika välkomna i spelvärlden som killar”.11 De vill att alla Sveriges 
folkbibliotek ska låna ut TV-spel. De anser nämligen att folkbiblioteken är institutioner där 
”finkulturen ständigt hyllas” vilket leder till att andra bredare kulturyttringar nedvärderas. Därför 
skulle allmän tillgång till TV-spel leda till en mer ”rättvis balans vad gäller efterfrågan och 
utbud”.12 På organisationens hemsida kan man läsa att de beviljats en halv miljon kronor i stöd av 
Ungdomsstyrelsen för att utbilda bibliotekspersonal om tv- och datorspel. Kursen, står det, riktar 
sig till bibliotek som funderar på att börja låna ut spel eller som vill lära sig mer om TV-spel som 
medium.13  

                                                   
8 Folkbibliotek 2008. Ingår i Nationalencyklopedin på nätet. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=172489 
[2008-02-13] 
9 FörlagEtt 2007. Om FörlagEtt. http://www.forlagett.se/om.html [2008-02-08] 
10 Goodgame 2008. Goodgames policy om konsumentfrågor. 
http://www.goodgame.se/text.php?nav_portal=1&id=263&parent=245 [2008-01-17] 
11 Goodgame 2008. Goodgames policy om jämlikhet. 
http://www.goodgame.se/text.php?nav_portal=1&id=264&parent=245 [2008-01-17] 
12 Ekström, Åsa 2006. Krav om dataspel på alla bibliotek. 
http://www.biblioteksforeningen.org/nyheter/g/nyhet02530.html [2008-03-13] 
13 Goodgame 2007. Halv miljon till utbildning om spel för bibliotek. 
http://www.goodgame.se/article.php?id=1634&nav_portal=0 [2008-01-17] 
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Införande 
 
Med begreppet menar vi ett införande av ett nytt medium på svenska folkbibliotek som 
permanentats.  
 
Konsol 
 
Konsolen, som kopplas till en TV eller någon annan bildskärm, är den enhet med vars hjälp man 
spelar TV-spelen. Spel till olika konsoler finns att låna på svenska folkbibliotek: Microsoft står 
bakom X-box och dess efterföljare X-box 360; Nintendo tillverkar Game Cube och efterföljaren 
Nintendo Wii; och Sony tillverkar Playstation 1, Playstation 2 och Playstation 3. Det är dessa tre 
tillverkare som är mest kända och det är deras konsoler som används i störst utsträckning. Det 
finns naturligtvis äldre konsolvarianter, men spel till dem finns inte att låna på de folkbibliotek vi 
besökt. 
 
Manga 
 
Manga är japanska för tecknade serier. Nationalencyklopedin säger att manga oftast tecknas i 
svartvitt, att dess kombination av våld, poesi och symbolik inte är något västerländska läsare är 
vana vid, och att historierna till skillnad från dem i västerländska serier ofta är flera tusen sidor 
långa.14  
 
Nya medier 
 
Med ett ”nytt” medium menar vi ett som införts på svenska folkbibliotek efter böckerna. I denna 
uppsats innebär det musik, videofilm, tecknade serier, datorspel, manga och TV-spel. (Det 
problematiska med att sätta etiketten ”nya medier” på musik, tecknade serier och manga tas upp i 
slutet av uppsatsens inledande avsnitt.) 
 
Pegi 
 
Pegi – kort för Pan European Game Information – är ett åldersmärkningssystem för TV- och 
datorspel. Initiativtagarna vill ge föräldrar och inköpare vägledning i frågor om huruvida ett spels 
innehåll lämpar sig för en viss åldersgrupp.15 
 
Spelare 
 
Inom kontexten för denna uppsats är en spelare en person som spelar TV-spel. 
 
TV-spel 
 
I denna uppsats syftar vi på spel tillhörande konsolerna Playstation 2, Playstation 3, Nintendo 
Gamecube, X-box, X-box 360 och Nintendo Wii. Det är möjligt att även andra spel lånas ut, men 

                                                   
14 Schröder, Horst 2008. Japan: Tecknade Serier. Ingår i Nationalencyklopedin på nätet. 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=215493 [2008-01-17] 
15 Pegi – Pan European Game Information 2008. Organisation - Vad är PEGI? http://www.pegi.info/sv/index/id/172 
[2008-01-17] 
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det är inget vi har kommit i kontakt med. I denna uppsats används ordet ”spel” synonymt med 
TV-spel. 
 

1.4. Om teorin 
 
För att kunna införa något så måste man göra ett första inköp och därpå påbyggande inköp till 
dess att man har en livskraftig samling. Dessförinnan måste man fatta en massa inköpsbeslut för 
allra första gången, beslut som sedan kan utkristalliseras till en inköpspolicy. Vilken strategi man 
använder och hurdan policyn blir beror mycket hur man ser på den verksamhet man ägnar sig åt. 
För att förstå vad som ligger bakom den här sortens införanden har vi därför använt en teoretisk 
modell som vi hämtat från Sanna Taljas bok Music, culture, and the library: An analysis of 
discourses. I modellen ingår tre tolkande repertoarer som kan sägas vara uttryck för skilda sätt att 
motivera den här typen av beslut. Det är vår förhoppning att de kan hjälpa till att förklara de 
tankegångar som föranlett införandet av TV-spel på de aktuella biblioteken.   
 
Taljas bok handlar om musikverksamheten på folkbibliotek i Finland. Att vår uppsats handlar om 
TV-spel betyder dock inte att hennes resultat skulle vara omöjliga att använda:  
 

The model of interpretative repertoires presented here can be applied in 
the analysis of library discussion in general, because discussions on book 
selection do not differ from discussions on record selection.16  

 
Därför menar vi att repertoarerna bör vara möjliga att applicera på kvalitativa intervjuer om 
införandet av TV-spel på svenska folkbibliotek.  
 
Vidare vittnar titeln på boken – samt det faktum att hon använder begreppet tolkande repertoar17 
– om att Taljas metod är diskursanalys. Eftersom vi inte varit intresserade av att göra någon sådan 
använder vi snarast hennes teori för att sätta in våra resultat i ett större sammanhang: vårt 
tillvägagångssätt verkade relevantare för den här uppsatsens undersökningsfrågor. 
 
Teorin presenteras utförligare i kapitel 3.  
 

1.5. Disposition 
 
I kapitel 2 presenterar och diskuterar vi de forskningsmetoder vi använt i vår undersökning av 
uppsatsens problemområde. För att undersöka vad de TV-spelsansvariga bibliotekarierna haft att 
säga har vi genomfört kvalitativa forskningsintervjuer. I kapitlet berättar vi varför vi ansett det 
lämpligt att använda denna metod och hur vi har gått till väga. För att undersöka hur införandet 
av de andra medierna gått till har vi läst ändamålsenlig litteratur som vi i uppsatsen jämför med 
resultatet av intervjuerna. 
 
I kapitel 3 redogör vi för uppsatsens teoretiska inramning. Från Sanna Taljas bok Music, culture, 
and the library har vi hämtat tre tolkande repertoarer samt en modell i vilken de ingår. De tre 
repertoarerna är uttryck för skilda sätt att se på musikbiblioteksverksamheten. I modellen 
                                                   
16 Talja, Sanna. 2001. Music, culture, and the library. An analysis of discourses, s. 206. 
17 Tolkande repertoarer är ”[e]tt antal språkliga resurser som man utgår från för att karaktärisera och bedöma 
handlingar och händelser.” Källa: Bryman, Alan 2002. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 474.  
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använder Talja dem för att undersöka hur repertoarerna förhåller sig till tio 
musikbiblioteksrelaterade frågor. I en underrubrik skriver vi om hur vi använder modellen samt 
varför det har varit nödvändigt att göra ändringar i den. Det är med en lätt modifierad version av 
modellen vi (1) analyserar informanternas utsagor och (2) jämför utsagorna om TV-
spelsinförandet med det vi läst om andra medieinföranden (detta sker i kapitel 6 respektive 7).  
 
I kapitel 4 refererar vi ett antal texter som handlar om införandet av andra nya medier: nämligen 
musik, videofilm, tecknade serier, datorspel och manga. Texterna används till att undersöka 
beröringspunkter mellan införandet av TV-spel och det av andra nya medier.   
 
I kapitel 5 redovisar vi resultatet av intervjuerna i form av sammanfattningar i vilka 
ovidkommande uppgifter tagits bort. Det de intervjuade sagt presenteras separat under egna 
underrubriker som bär namn efter de anonymiserade informanterna. 
 
I kapitel 6 analyserar vi intervjumaterialet med hjälp av den teoretiska modellen. Det sker under 
rubriker som motsvarar kategorierna som ingår i modellen.  
 
I Kapitel 7 jämför vi det som framkommit under intervjuerna med texterna från kapitel 4 utifrån 
två så kallade naturliga kategorier som varit genomgående inslag i både intervjumaterialet och 
texterna. Sedan jämför vi intervjumaterialet och texterna utifrån kategorierna i den teoretiska 
modellen.  
 
I Kapitel 8 föreslår vi två nya begrepp samt reflekterar över resultatet av undersökningen. Vi ger 
också förslag på vidare forskning inom området. 
 
Kapitel 9 är en sammanfattning av uppsatsen. Sist finns källförteckning och tre bilagor. 
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2. Metod 
 
I följande kapitel berättar vi varför de forskningsmetoder vi använt varit lämpliga för uppsatsens 
syfte och på vilket sätt de använts för att besvara uppsatsens frågeställningar. Vi redogör också 
för hur vi genomfört det metodologiska arbetet.  
 
Vi har genomfört två empiriska undersökningar: en litteraturstudie och en intervjustudie. 
 

2.1. Litteraturstudie 
 
I kapitel 3 presenterar vi ett antal texter som på olika sätt behandlar införandet av nya medier på 
svenska folkbibliotek – musik, videofilm, tecknade serier, datorspel och manga. Dessa texter 
skiljer sig från det som i uppsatser av den här typen brukar kallas ”tidigare forskning” i det att de 
inte handlar om det för uppsatsen specifika ämnet, det vill säga TV-spel i det här fallet, och i det 
att de bidrar till svar på undersökningsfrågor och till analys – texterna använder vi till att få svar 
på fråga 1 och till att skapa jämförelsepunkter som är nödvändiga för att vi ska kunna besvara 
fråga 2 och 3. (För frågorna se 1.1.)  
 

2.2.1. Material 
 
När vi letade efter litteratur vände vi oss till relevanta monografier och deras källförteckningar. 
Utöver detta gjorde vi sökningar i ett antal databaser, t.ex. Libris. Det vi valde att använda är 
detta:  
 
När det gäller musik på folkbibliotek har det genomförts en statlig undersökning som är speciellt 
inriktad på ämnet och en som tar upp det i en vidare kulturpolitiskt kontext: 
Utbildningsdepartementets Musik och folkbibliotek: Rapport om en kartläggning av 
folkbibliotekens musikverksamhet från 1983, samt Kulturrådets Fonogrammen i kulturpolitiken 
från 1979. Dessa texter verkade bäst passa våra syften. I fallet med videofilmen har vi utgått ifrån 
två magisteruppsatser. Video på bibliotek: En granskning av videofilmsverksamheten på svenska 
folkbibliotek18 av Patrik Jonasson inleds med en genomgång av de tidigare undersökningar som 
gjorts om videomediet i Sverige, bl.a. den statliga videogramutredningen från 1977, och 
beskriver ingående de händelser och beslut som föregick introduktionen av videofilm på 
biblioteken. Videofilm på bibliotek? Om diskussionen kring video på bibliotek, och om 
folkbiblioteken som kanal för kvalitetsfilm av Per Perstrand tar också upp detta, men diskuterar 
även i större utsträckning än den förstnämnda bibliotekens attityder gentemot mediet och lägger 
fram olika förklaringsmodeller till att introduktionen gick till som den gjorde. De tecknade 
serierna, datorspelen och mangan har till skillnad från musiken och videofilmen inte blivit 
föremål för någon statlig utredning och inte heller undersökts på det sätt som Jonasson 
undersöker videofilmen. När dessa medier har utvärderats har det istället skett inom ramen för 
mindre forskningsprojekt inom biblioteksområdet. Av dessa har vi använt tre magisteruppsatser 
samt två antologier utgivna av Bibliotekstjänst respektive Valfrids förlag. Magisteruppsatsen 
Manga på folkbiblioteket? av Charlotte Andersson behandlar inte införandet av mediet per se 
men var det lämpligaste som fanns att tillgå. (Manga är för övrigt ett gravt underrepresenterat 
                                                   
18 Jonassons uppsats har även getts ut som småtryck. Det är den versionen vi använt. Se källförteckningen för 
detaljer. 
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ämne inom biblioteksforskningen.) Detsamma gäller uppsatsen om serier, Seriemediet i 
bibliotekspressen 1960-1990 av Magnus Johansson, och den om datorspel, som heter Från 
DOOM till Krakel Spektakels ABC: Datorspel och lekfulla datorprogram för barn och ungdom 
på svenska folkbibliotek och är skriven av Frida Antonsson och Karin Niklasson.  
 
Så till antologitexterna. Seriehjältarnas intåg på biblioteken ingår i Seriehjältarnas vara eller inte 
vara och är skriven av Ulla Forsén, som åtminstone när boken gavs ut 1982 arbetade som 
barnbibliotekarie vid länsbiblioteket i Göteborg, allt enligt bokomslaget. Forsén är inte helt och 
hållet objektivt inställd till seriemediet, vilket kanske hade varit brukligt om det hon skrivit varit 
en vetenskaplig text. Till exempel anser hon, utan att ha något vidare på fötterna vad vi kan se, att 
serier underminerar läsförmågan och att de ger uttryck för ”tvivelaktiga” värderingar. Hennes 
åsikter har på intet sätt färgat vår framställning. Anette Eliasson har skrivit två av texterna om 
datorspel, båda ingår i antologin Barnbibliotek och informationsteknik. Den första, Nedslag i 
verkligheten, presenterar resultaten av en undersökning som genomfördes av ett antal studenter 
från bibliotekshögskolan 1996. Den andra heter Pedagogiska aspekter på datorprogram för barn. I 
dessa texter diskuterar Eliasson olika motiv bakom bibliotekens datorspelsverksamhet. I båda 
artiklarna skriver Eliasson om datorverksamhet och mediemjukvara på ett generellt sätt, men det 
är uppenbart att hon ofta menar datorspel och för övrigt är de åsikter och fakta som redovisas 
relevanta för vår undersökning. Eliasson intar en nyanserad ståndpunkt i frågan.  
 

2.2. Intervjustudie 
 
Eftersom det är folkbibliotekariernas tankar och uppfattningar vi varit intresserade av – och 
eftersom antalet möjliga informanter var begränsat – genomförde vi så kallade kvalitativa 
forskningsintervjuer. Till vår hjälp har vi haft två böcker: Den kvalitativa forskningsintervjun av 
Steinar Kvale och Reflexiva intervjuer av Heléne Thomsson.  
 

2.2.1. Urval 
 
I denna uppsats gör vi inte anspråk på att förstå vad alla folkbibliotekarier som håller på med TV-
spel tänker om detta. Som studenter är våra ekonomiska tillgångar begränsade vilket gjort att vi 
under uppsatsarbetet varit mer eller mindre fastlåsta i geografisk mening. Detta hade kunnat 
avhjälpas genom intervjuer via telefon eller mail, men ett sådant tillvägagångssätt hade 
omöjliggjort det mellanmänskliga samspelet som Kvale skriver om och som inbegriper tonfall, 
ansikts- och kroppsuttryck vilka ”ger ett vidare tillträde till den intervjuades föreställningar än 
vad de utskrivna texterna kommer att göra senare”.19 Eftersom vi koncentrerade oss på bibliotek 
som redan lånar ut TV-spel begränsades antalet möjliga informanter ytterligare. När vi väl valt 
bibliotek blev vi därför tvungna att intervjua endast tre bibliotekarier (det vill säga de TV-
spelsansvariga på respektive bibliotek eller avdelning; hade antalet ansvariga varit fler hade 
intervjuerna varit fler) – men så var också ett av målen med undersökningen att få veta vad några 
bibliotekarier hade att säga om införandet av TV-spel på deras bibliotek. Om sådant säger Kvale, 
att om syftet med en kvalitativ studie är att ta reda på hur en person resonerar om frågan man 
undersöker så räcker det att intervjua denna person.20 

                                                   
19 Kvale, Steinar 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 121. 
20 Kvale 1997, s. 97. 
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Undersökningen berör två bibliotek i samma stad: ett stadsbibliotek och ett stadsdelsbibliotek. 
Två av informanterna, de som framöver kommer att kallas Anna och Linnéa, arbetar på samma 
bibliotek men på olika avdelningar. 
 

2.2.2. Intervjuguide 
 
När vi utformade intervjuguiden var vi inte helt på det klara med vilka uppsatsens 
undersökningsfrågor skulle vara så därför tog vi med både breda och specifikare frågor som 
skulle resultera i ett brett material. Frågorna utgick från det vi själva ville veta. Detta resulterade i 
ett material som vi fick rensa ganska hårt i när vi längre fram blev säkrare på vad vi ville 
undersöka med uppsatsen. Intervjuguiden är bilaga 1. 
 
Intervjuformen vi använt är halvstrukturerad intervju. Det innebär att vi istället för att ställa varje 
fråga i förutbestämd ordning försökte vara lyhörda för vad informanterna tycktes vilja prata om 
och inte avbryta dem om de kom in på sådant som berörde någon av de andra frågorna. Vi 
lyssnade alltså av situationen istället för att så att säga pressa fram de svar vi ville ha – enligt 
Kvale är det viktigt att de frågor man ställer inte enbart bidrar med kunskap om ämnet utan även 
till det dynamiska samspelet mellan intervjuad och intervjuare så att samtalet hålls flytande och 
intervjupersonen manas till att berätta mer.21 Förhållningssättet hade också sina nackdelar: det 
ledde till att det i analysstadiet var svårare att strukturera intervjumaterialet än om vi hade använt 
en mer strikt intervjuguide. 
 

2.2.3. Tillvägagångssätt 
 
Under våren 2007 ringde vi upp de aktuella biblioteken och frågade vem som var ansvarig för 
TV-spelsverksamheten. Vi fick då direktnumret till dessa personer varefter vi kunde höra av oss 
personligen och fråga om de var intresserade av att ställa upp på en intervju. Efter detta skickade 
vi ett mail i vilket vi mer utförligt presenterade vår undersökning och redogjorde för vilket slags 
frågor vi ville ställa. (Mallen som dessa mail baserades på återfinns som bilaga nummer 2.) Efter 
några dagar ringde vi upp igen och avtalade om en tid. 
 
Intervjuerna ägde rum i en avskild lokal eller i ett kontor på informanternas arbetsplats. Innan vi 
inledde intervjun berättade vi återigen om bakgrunden till vår uppsats. Vi frågade sedan om det 
gick bra att vi spelade in intervjun med vår mp3-spelare. Ingen av informanterna hade något emot 
detta. Under den första intervjun deltog båda författarna. En ansvarade då för att ställa frågorna 
medan den andra förde anteckningar och kom med kompletterande frågor. Den andra intervjun 
delades på grund av tidsbrist upp i två sessioner och av olika anledningar deltog endast en av 
uppsatsförfattarna. Så var fallet också under den tredje intervjun. Intervjuerna varade mellan 45 
och 75 minuter. Innan vi avslutade frågade vi om informanterna hade något mer de ville tillägga 
och om vi kunde kontakta dem igen om det var något vi undrade över. 
 

                                                   
21 Kvale 1997, s. 121f. 
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2.2.4. Etik 
 
Det finns i intervjusituationen och dess förlängning olika etiska frågor att ta hänsyn till. Till god 
forskningsetik hör t.ex. att på olika sätt skydda de medverkande. ”Att skydda 
undersökningspersonernas privatliv genom att ändra namn och identifierande drag är ett viktigt 
inslag vid redovisning av intervjuer”, säger Kvale.22 Så när intervjuerna genomfördes lät vi 
informanterna förbli så anonyma som möjligt – vi nämnde inte deras namn när inspelningen väl 
startat och när ljudfilerna med intervjuerna fördes över från mp3-spelaren till datorn märktes de 
automatiskt med tid och datum för att sedan namnges manuellt med intetsägande namn. 
Ljudfilerna sparades på datorn enbart under uppsatsarbetet för att sedan brännas ut på skiva och 
arkiveras, varefter filerna i datorn raderades. Intervjuerna transkriberades av personen som 
genomförde intervjuerna, för att sedan föras över från talspråk till skriftspråk av den andra 
personen. Texterna skulle sedan skickas fram och tillbaka elektroniskt mellan de två 
uppsatsskrivarna, så för att bibehålla konfidentialiteten doldes identiteten på informanterna redan 
på transkriberingsstadiet. I redovisningen av intervjuerna presenteras intervjupersonerna med de 
fingerade namnen Anna, Linnéa och Sofia och vi gör inga hänvisningar till orten där de arbetar. 
Det är dock oundvikligt att deltagarna själva med all sannolikhet förstår vem som åsyftas.  
 

2.2.5. Analysmetod 
 
Kvale skriver om fem huvudmetoder för kvalitativ analys: meningskoncentrering, 
meningskategorisering, narrativ strukturering, meningstolkning och ad-hoc-metoder.23 Vi 
använde en form av meningskategorisering. Meningskategorisering innebär att man kodar 
intervjumaterialet i kategorier som t.ex. kan hämtas från teorin.24 Eftersom den teoretiska modell 
vi använder i uppsatsen bygger på en uppdelning i kategorier (se 3.1., figur 1) verkade denna 
metod vara att föredra framför de andra. 
 
Arbetet inleddes med att vi gick igenom de utskrivna intervjuerna för att hitta uttalanden som var 
relevanta för den teoretiska modellen. Dessa partier kodades sedan i kategorier som vi hämtat 
från samma modell. Innehållet i kategorierna kallade vi element. Uttalandena graderades sedan 
som vaga eller tydliga beroende på i vilken grad de korresponderade med elementen i respektive 
kategori. Vaga utsagor var sådana som behövde stöd av bisatser för att vi skulle kunna tolka deras 
tendens och tydliga utsagor var sådana som stod bra för sig själva. Uttalanden som kunde sorteras 
till en viss kategori placerades sedan tillsammans med alla liknande utsagor från övriga intervjuer 
i ett separat dokument, markerade med från vilken intervju uttalandena var tagna. De delar av 
intervjuerna som behandlade samma kategori klipptes ihop till en egen textmassa. Samma 
uttalanden kunde förekomma i flera sådana textmassor då ett och samma uttalande kunde vara 
relevant för olika kategorier. Olika frågor och fenomen analyserades sedan tvärs över 
intervjuerna i enlighet med Heléne Thomssons tankegångar.25 Ett analysschema som visar utfallet 
finns som bilaga nummer 3. Där står 1 för Anna, 2 för Linnéa och 3 för Sofia. En siffra i fetstil 
står för ett tydligt uttalande och en i normal stil för ett vagt uttalande. Analysresultatet presenteras 
även skriftligt i kapitel 6.  
 

                                                   
22 Kvale 1997, s. 109. 
23 Kvale 1997, s. 172ff. 
24 Kvale 1997, s. 174. 
25 Thomsson, Heléne 2002. Reflexiva intervjuer, s. 157. 
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I det här skedet markerade vi också annat, som inte hade med teorin att göra men väl med 
litteraturstudien. Markeringarna sammanfattade vi sedan i två kategorier vilkas innehåll återkom i 
både litteraturen och intervjumaterialet:  
 
1. Motiv och strategier 
2. Problem 
 
Den första kategorin handlar om vilka motiv som ligger bakom införandet av de nya medierna 
och om de olika strategier som använts under införandet – det handlar t.ex. om begrepp som 
jämlikhet, demokrati, och om uttryck som ”lika tillgång för alla”; vissa tänkte sig även att mediet 
i fråga skulle användas för att locka nya besökare, att det skulle visa att biblioteket hängde med i 
samhällsutvecklingen, eller så ville man möta en upplevd efterfrågan bland allmänheten. Det 
fanns strategier som gick ut på att undvika de mest grafiska våldskildringarna samt att med 
samlingarna försöka tilltala och attrahera båda könen. Den andra kategorin avhandlar antipatin 
mot mediernas innehåll – som t.ex. våldsskildringar – samt bristen på licenser och frågor rörande 
upphovsrättslagstiftningen. De nya medierna uppfattades ibland också som ett hot mot vad vissa 
inom bibliotekssfären betraktade som kärnverksamheten. Ett annat problem som tas upp är 
bristen på styrdokument, riktlinjer och resurser. I kapitel 7 jämför vi litteraturen och 
intervjumaterialet – först utifrån dessa kategorier, sedan utifrån de från teorin.  
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3. Teori 
 
I detta kapitel berättar vi om teorin vi använt för att besvara två av studiens undersökningsfrågor. 
Vi har hämtat den från Sanna Taljas bok Music, culture, and the library: An analysis of 
discourses. 
 

3.1. Musikbibliotekets tolkande repertoarer 
 
Music, culture, and the library är skriven mot bakgrund av de förändringar den finska 
musikbiblioteksverksamheten genomgått sedan 50-talet. Olika förhållningssätt har motiverats och 
diskuterats och sedan implementerats i verkligheten. Kompositören Seppo Nummi menade i 
början av 60-talet att folk skulle utbildas i att lyssna på musik, närmare bestämt den västerländska 
klassiska musiken – inte popmusik och liknande som Nummi och hans gelikar betraktade som 
ytlig underhållning. Nummi skrev ner sina idéer i en musikbiblioteksguide som utkom 1965 och 
som enligt Talja var att betrakta som ett antal semiofficiella riktlinjer för beståndsutveckling. 
Enligt musikbiblioteksguiden skulle den klassiska västerländska musiken vara i majoritet i 
bibliotekens samlingar.26  
 
På 70-talet var det personer som musiksociologen Pekka Gronow som bestämde standarden. Han 
vände sig mot idén om den västerländska klassiska musikens överlägsenhet som han menade 
utgick från okunnighet om andra musiktraditioner och -stilar. Dessutom var den Nummi-
inspirerade praktiken exkluderande menade han, eftersom den servade bara de högre 
samhällsklasserna och de högutbildade, som han antog var de enda som lyssnade på klassisk 
musik. Enligt Gronow skulle musikbibliotekets samlingar istället innehålla allt möjligt, till och 
med popmusik, även om han ansåg att man borde prioritera experimentell och exotisk musik som 
”vanliga” lyssnare hade svårt att få tag på. Gronow formulerade sina åsikter i en ny 
musikbiblioteksguide som kom 1972.27 
 
I början av 80-talet konkurrerades Nummis och Gronows idéer till viss del ut till förmån för en 
mer löslig musikbibliotekspraktik, baserad på ledorden demokrati, kvalitet och mångfald. Det 
ansågs då att musikbiblioteksverksamhetens inriktning skulle bestämmas lokalt, inte av en 
nationell musikbiblioteksguide.28 
 
De här sakerna ligger till grund för Taljas fortsatta resonemang. Genom att studera textmaterial – 
den typen av målformuleringar och policydokument som tas upp ovan – och intervjua låntagare 
har hon lyckats urskilja tre olika sätt att se på musikbiblioteksverksamheten. Dessa sammanfattar 
hon i tre tolkande repertoarer. Repertoarerna, som speglar såväl Nummis som Gronows som 
andras uppfattningar, kallar hon the general education repertoire, the alternative repertoire och 
the demand repertoire. För att underlätta läsbarheten kommer vi hädanefter kalla dem: den 
folkbildande repertoaren, den alternativa repertoaren och den efterfrågansinriktade 
repertoaren. Repertoarerna använder Talja bl.a. till att undersöka musikbibliotekens verksamhet 
med utgångspunkt från tio frågor och i modellen The interpretative repertoires of the music 
library (figur 1) redogör hon för de olika repertoarernas uppfattningar om respektive 
kategoriserad fråga. Det är med hjälp av modellen vi i kapitel 6 analyserar intervjumaterialet. 
                                                   
26 Talja 2001, s. 32ff. 
27 Talja 2001, s. 37f. 
28 Talja 2001, s. 39f. 
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Figur 1. The Interpretative Repertoires of the music Library29 
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29 Talja 2001, s. 64f. 
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Nedan presenterar vi de tre repertoarerna samt redogör för de ändringar vi gjort i modellen.  
 

3.1.1. Den folkbildande repertoaren 
 
Föreställningen om en musikalisk kanon är central i den folkbildande repertoaren – tanken är att 
bibliotekets samlingar ska innehålla centrala, betydelsefulla verk inom varje musikalisk genre. 
Fokus ligger dock på klassisk musik eftersom den anses representera inte bara musik utan hela 
den västerländska civilisationens kulturarv. Beståndsutvecklingen ska inte styras av efterfrågan 
eller trender utan utgå från långsiktiga mål och behov. Det är också viktigare att tillmötesgå dem 
som vill fördjupa sin kunskap om musik än att erbjuda underhållning till dem som vill ha sådant: 
biblioteket ska vara en plats för studier och kontemplation – underhållning kan man hitta på andra 
håll. Enligt den folkbildande repertoaren ska biblioteket framförallt främja utbildning och studier. 
Kvalitet är för den här repertoaren ett viktigare urvalskriterium än efterfrågan och det som är 
kvalitativt är det som är bestående: biblioteket ska avstå från det efemära.30  
 

3.1.2. Den alternativa repertoaren 
 
I den alternativa repertoaren ska musikbibliotekets samlingar utgöra ett alternativ till vad man 
kan kalla masskulturen – de ska fungera som ett komplement till det man hör på radion och det 
som finns på hitlistorna. Ovanligare, marginaliserad musik ska föras fram så att låntagaren kan 
göra ett aktivt val – alternativ musik är ju ofta svår att få tillgång till på annat sätt, menar man. 
Man ska alltså inte utgå från popularitet eller trender när det gäller urval men man ska inte heller 
ha ett sortiment bestående av de kanoniserade verken. Istället ska biblioteket framhålla nya, 
icketraditionella uttryckssätt, och genom att anamma ett subkulturellt perspektiv ska det föra fram 
sådant som avviker från den dominerande mainstreamkulturen – kvalitetsbegreppet kopplas här 
till sådant som experimentlusta och fräschör. På så vis ska biblioteket bredda låntagarnas 
preferenser. Tanken är att besökarna ska komma till musikavdelningen och där få upp ögonen för 
något nytt – snarare än ledas mot den förment rätta vägen vill man att de ska hitta det som passar 
just dem, men som de kanske inte riktigt visste att de ville ha.31  
 

3.1.3. Den efterfrågansinriktade repertoaren 
 
Enligt den efterfrågansinriktade repertoaren är bibliotekets huvudsakliga uppgift att möta 
låntagarnas önskemål – det är utifrån dessa önskemål man bör bestämma strategier för 
beståndsutveckling. Meningen är att bibliotekets bestånd ska spegla den lokala allmänhetens 
intressen. Det är alltså inte fråga om att okritiskt följa försäljningslistorna, istället ska man genom 
att noggrant undersöka utlåningsstatistik, genomföra användarundersökningar och liknande få en 
uppfattning om vad folk i det geografiska närområdet vill ha. Utlåningsstatistiken visar även vad 
som inte bör köpas in – och musik som bara står på hyllorna kan lika gärna gallras bort. Enligt 
den efterfrågansinriktade repertoaren ska man inte leda användarna i någon speciell riktning. 
Snarare vill man belysa det faktum att det finns en mängd olika åsikter om vad som är bra musik. 
I urvalsprocessen ska bibliotekarierna därför inte utgå från den egna expertisen, ideologiska mål 
eller så kallat abstrakta idéer om kvalitet, utan från konkreta behov hos låntagarna. Den 
efterfrågansinriktade repertoaren ogillar den fördömande attityd gentemot så kallade vanliga 
                                                   
30 Talja 2001, s. 50ff. 
31 Talja 2001, s. 54ff. 
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människors smak som den anser vara utmärkande för institutionaliserade kulturella verksamheter. 
Biblioteket definieras nämligen utifrån detta perspektiv som en institution som håller på med 
social service. Det ska vara en icke-elitär institution för den lokala majoriteten, mannen på gatan 
etc. Inom det efterfrågansinriktade perspektivet är inte heller kommersiellt och ickekommersiellt 
några relevanta urvalskriterier eftersom även listmusiken anses bestå av varierade uttryck.32  
 

3.2. Tillämpning av den teoretiska modellen 
 
Av olika anledningar har vi varit tvungna att modifiera modellen – det gäller kategorierna 
Materials not to be acquired och Distribution among styles som om man räknar ovanifrån 
återfinns som kategori nummer sju respektive åtta i figuren ovan.  
 
TV-spelsverksamheten på de svenska folkbiblioteken är än så länge i ett uppbyggnadsskede, 
vilket speglas i utbudet från Bibliotekstjänst och FörlagEtt – det finns helt enkelt inte så mycket 
där. Detta gör att biblioteken inte kan välja enligt de skäl som anges i kategorin Materials not be 
acquired. Talja tar inte heller upp censuraspekten, som visade sig vara relevant för vår 
undersökning. I analysen kommer vi därför att tala om andra anledningar till att biblioteken i vår 
undersökning valt att inte köpa in vissa spel.  
 
Kategorin Distribution among styles har vi tagit bort helt och hållet eftersom den där ingående 
och i sammanhanget ofrånkomliga distinktionen mellan klassiker och nymodigheter inte är något 
som bibliotekarierna reflekterar över. Man talar inte om klassiska TV-spel på svenska 
folkbibliotek, i alla fall inte vad vi upptäckt när vi genomfört intervjuerna. 
 
Liksom i fallet med repertoarerna har vi valt att översätta namnen till svenska, och därtill ändrat 
prefixet musik- till TV-spels- när det varit nödvändigt. Vi kom fram till följande: 
 
• TV-spelsbibliotekets roll  
• Idén bakom beståndsutvecklingen   
• Aspekter som kritiseras 
• Urvalskriterier  
• Användarkategorier  
• TV-spelskategorier 
• Oönskat material 
• Urvalsexpertis 
• TV-spelsbibliotekets etiska funktioner  
 
De översatta kategorierna återfinns som underrubriker i kapitel 6 i denna ordning.  
 
I kapitel 7 inkluderar vi både TV-spelen och de andra nya medierna i en diskussion om 
kategorierna. Därför har det första, sjätte och nionde kategorinamnet där fått prefixet medie-. 

                                                   
32 Talja 2001, s. 58ff. 
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4. Nya medier 
 
I det som följer skriver vi om hur ett antal nya medier införts på svenska folkbibliotek. Vi tar upp 
texter som skrivits om musik, videofilm, tecknade serier, datorspel och manga, i denna ordning. 
Sammanlagt används tolv texter: tre om musik (4.1.), två om videofilm (4.2.), tre om tecknade 
serier (4.3.), tre om datorspel (4.4.) och en om manga (4.5.). (För en presentation av texterna se 
2.1.1.) Texterna används för att besvara fråga 1 från avsnittet 1.1. – det vill säga: Hur har 
införandet av nya medier på svenska folkbibliotek diskuterats och motiverats? – vilket sker i ett 
sammanfattande avsnitt i slutet av detta kapitel.  
 

4.1. Musik 
 
I Fonogrammen i kulturpolitiken, en rapport från Kulturrådet från 1979, presenterar den tillsatta 
arbetsgruppen en kartläggning av fonogramverksamheten i Sverige samt olika åtgärdsförslag. De 
berättar att de svenska folkbiblioteken har prioriterat avlyssning, till skillnad från bibliotek i 
andra europeiska länder som föredragit inköp av fonogram för hemlån.33 Undersökningen visade 
att detta lett till att de svenska musikbiblioteksavdelningarna fått en ”problematisk social 
funktion”: att de blivit ett slags fritidsgårdar där barn och andra som saknar andra 
inomhusaktiviteter håller till, vilket tillsammans med bristen på utbildade bibliotekarier och 
riktlinjer för fonogramverksamheten gjort att musikbibliotekarieyrket reducerats till att vända 
skivor åt användarna. Denna personalkrävande verksamhet har utvecklats vilt utan att nödvändiga 
personalresurser ställts till förfogande, visade det sig, och situationen upplevdes som mycket 
otillfredsställande. I det kärva ekonomiska klimatet låg det därför nära till hands att skära ner på 
fonogramverksamheten.34 På vissa håll betraktades fonogrammen dessutom som oönskade 
konkurrenter till böckerna.35 Fonogrammen utgjorde också en liten del av de svenska bibliotekens 
mediebestånd. 
 
1982 genomförde en arbetsgrupp tillsatt av utbildningsdepartementet en omfattande kartläggning 
av musikverksamheten på svenska folkbibliotek. Man ville t.ex. veta vilket slags 
musikverksamhet som bedrevs, hur omfattande den var och vilka den riktade sig till – innan 
denna undersökning visste man inte riktigt hur det såg ut, trots att ”musikverksamhetens vara 
eller inte vara diskuterats livligt under många år”.36 Undersökningen resulterade i skriften Musik 
och folkbibliotek: Rapport om en kartläggning av folkbibliotekens musikverksamhet. I den 
berättar författarna att det svenska bibliotek som var först med musikverksamhet var 
stadsbiblioteket i Karlstad. Redan 1949 inrättade de en musikavdelning. Malmö stadsbibliotek 
var också tidigt ute: de började med musikavlyssning 1958. Inledningsvis fanns det bara 
”västerländsk konstmusik”, tio år senare tillkom blues och jazz, och 1975 pop och rock.37 Till en 
början handlade det mest om avlyssning då det på den tiden var ovanligt att folk hade den 
nödvändiga apparaturen hemma. Flera av undersökningens enkätsvar visade dock en 

                                                   
33 Fonogrammen i kulturpolitiken 1979. Rapport från kulturrådet 1979:1, s. 80f. 
34 Fonogrammen i kulturpolitiken 1979, s. 81.   
35 Fonogrammen i kulturpolitiken 1979, s. 175. 
36 Musik och folkbibliotek: Rapport om en kartläggning av folkbibliotekens musikverksamhet 1984. Ds: 
departementserien 1983:13, s. 7. 
37 Musik och folkbibliotek 1984, s. 16. 
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nyorientering: antingen hade biblioteken börjat låna ut fonogram eller så var de just på väg att 
börja.38 
 
Den viktigaste förutsättningen för att en verksamhet av den här typen ska fungera på ett 
meningsfullt sätt är att det finns ”ett känt och erkänt mål som man vill uppnå med den”, menar 
författarna.39 Det visade sig dock att inte särskilt många av kommunerna (nio procent) hade några 
målsättningsformuleringar för bibliotekets musikverksamhet.40 En annan viktig sak är 
erforderliga resurser.41 Men musikmediekostnaden låg generellt på en låg nivå och var i de flesta 
kommunerna en liten del av de sammantagna mediekostnaderna.42 Vidare efterlyste utredarna 
negativa och positiva synpunkter på bibliotekens musikverksamhet. Negativa synpunkter från de 
tillfrågade var bl.a. brist på resurser (t.ex. otillräckliga medieanslag), brist på förståelse för att 
fonogram ingår i bibliotekets verksamhet, samt att de anställda saknade motivation för 
verksamheten och att kunskap om den ”kom i andra hand”.43 Ett exempel på positiva saker var 
enligt de tillfrågade att de med musikverksamheten nådde nya grupper av låntagare, sådana de 
inte ansåg sig nå så lätt med det tryckta ordet, t.ex. invandrare som inte kan svenska och 
analfabeter – musikverksamheten gav biblioteken större kontaktytor menade de.44 Mot slutet av 
rapporten redogörs det för åsikter som inte tagits upp tidigare. Några exempel:  
 
• Man ”måste klara böckerna först”.  
• Att verksamheten var en PR-grej för att locka folk att bli intresserade av böcker ansågs vara 

en tröttsam men förekommande inställning.  
• Man når arbetslösa med fonogram.  
• Biblioteken får inte vara låsta vid gamla arbetsformer och därmed avvisa det som är nytt.  
• Det är meningslöst med musikverksamhet utan en omfattande satsning.  
• Det är en demokratisk rättighet att kunna lyssna på och låna skivor på biblioteket.45   
 
I magisteruppsatsen Musiken och folkbiblioteket: En studie av musikverksamheten på 
folkbiblioteken i Borås Stad redogör Martin Sundin för resultaten av den fallstudie han genomfört 
– han studerade ett antal bibliotek i Boråsområdet. Det visade sig att majoriteten av dem som 
lånade musikalier var mellan 15-40 år och att en påfallande stor andel av låntagarna var män. Hur 
stora resurser biblioteket avsatte för musikverksamheten berodde dels på ekonomiska resurser, 
dels på hur biblioteket prioriterade – somliga ansåg att för stora satsningar på musik skulle 
inverka negativt på den övriga verksamheten. En majoritet av de i studien ingående biblioteken 
saknade skriftliga målsättningar med verksamheten och följde istället de mål som kulturnämnden 
i kommunen satt upp. Angående urval märkte Sundin tre tendenser: Några av bibliotekarierna 
menade att det viktiga var att tänka på kulturarvet när man köpte in musik. Andra menade att det 
var att erbjuda möjligheter för nya upplevelser, sådant låntagarna inte tidigare känt till. En tredje 
grupp tyckte att man skulle utgå från efterfrågan. För att hålla sig uppdaterade läste 
bibliotekarierna främst recensioner i dagstidningar. De menade att det var viktigt att den 
ansvariga bibliotekarien är musikintresserad och har goda musikkunskaper – det skulle leda till 
en framgångsrik verksamhet. De bibliotekarier som Hansson intervjuade hade ofta andra 

                                                   
38 Musik och folkbibliotek 1984, s. 17. 
39 Musik och folkbibliotek 1984, s. 8. 
40 Musik och folkbibliotek 1984, s. 8. 
41 Musik och folkbibliotek 1984, s. 8. 
42 Musik och folkbibliotek 1984, s. 8. 
43 Musik och folkbibliotek 1984, s. 93. 
44 Musik och folkbibliotek 1984, s. 94. 
45 Musik och folkbibliotek 1984, s. 94f. 
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uppgifter utöver de som rörde musikverksamheten. Den upptog i själva verket en liten del av 
deras tid.46  
 

4.2. Videofilm 
 
Patrik Jonassons magisteruppsats Video på bibliotek: En granskning av videofilmsverksamheten 
på svenska folkbibliotek kom 1996 och är enligt författaren själv den första som skrivits i sitt slag. 
I uppsatsen går Jonasson igenom hur införandet av videofilm gick till:  
 
I början av 70-talet påbörjades en försöksverksamhet med visning av videofilmer på tre svenska 
bibliotek. Målgruppen var förskolebarn – Jonasson citerar en av de berörda bibliotekarierna som 
trodde att videokassetten kunde fungera aktiverande på barnen. En annan anledning till att man 
riktade sig till denna målgrupp var att de videogram man ansåg lämpade sig för visning på 
biblioteket var sådana som riktade sig till barn, bristen på andra sorters videogram var stor, 
skriver Jonasson.47 Vad som hände med denna försöksverksamhet framgår inte i Jonassons text, 
men med all säkerhet inget. 
 
1974 ville en arbetsgrupp kallad Vidmo skapa alternativ till den kommersiella distributionen av 
videogram. De ansåg att folkbiblioteken var en lämplig kanal. Med videoverksamheten hoppades 
de även kunna lösa invandrarnas informationsbehov, förbättra vuxenutbildningen, på ett bättre 
sätt förse förskolebarn med information, samt låta de som bodde på glesbygden ta del av 
storstädernas kultur och de som bodde i stan att ta del av glesbygdskultur. Detta väckte 
utbildningsministerns intresse, men på grund av upphovsrättsliga problem rann allt ut i sanden. 
Vidmo upplöstes sex år senare.48  
 
I Videogramutredningen, som kom 1977 och vilken Jonasson refererar, påtalades återigen 
behovet av andra distributionskanaler än de kommersiella. Biblioteken föreslogs låna ut och visa 
svenskproducerade (av SVT, UR och Svenska Filminstitutet) och utländska kvalitetsvideogram 
som inte fanns att tillgå på annat sätt. Distribution via bibliotek skulle vidare ge ”enskilda fria 
videoproducenter” och ”videoverkstäder” en publik, menade man, samt stärka bibliotekens 
ställning i ”framtidens mediesamhälle”.49 Tanken var att man skulle påbörja en 
försöksverksamhet 1981, men återigen på grund av upphovsrätten blev det inget med det. 
Samtidigt blev det allt vanligare med kommersiell videouthyrning på t.ex. Pressbyrån.50  
 
I början av 80-talet ”blev det tyst”. I alla fall fram till 1987 då UR träffade ett avtal med 120 
kommuner som innebar att UR:s program distribuerades via och visades på biblioteken.51 
Samtidigt genomförde Svenska Filminstitutet ett experiment som gick ut på att visa spelfilm på 
biblioteken. Det blev inte någon större succé. Två år senare hände dock något berättar Jonasson: 
kulturnämnden i Sölvesborg bad kommunförbundet att undersöka de juridiska förutsättningarna 
för spelfilmsutlåning på bibliotek.52 Bakgrunden till initiativet var att kulturnämnden via en 

                                                   
46 Sundin, Martin 2004. Musiken och folkbiblioteket. En studie av musikverksamheten på folkbiblioteken i Borås 
Stad, s. 65ff. 
47 Jonasson, Patrik 1996. Video på bibliotek. En granskning av videofilmsverksamheten på svenska folkbibliotek, s. 
22f. 
48 Jonasson 1996, s. 23. 
49 Jonasson 1996, s. 25. 
50 Jonasson 1996, s. 28. 
51 Jonasson 1996, s. 29f. 
52 Jonasson 1996, s. 30. 
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enkätundersökning upptäckt att en stor majoritet av ortens högstadielever tittade på våldsfilm. 
Idén var att biblioteket skulle erbjuda ett lämpligare alternativ och på så sätt få ungdomarna på 
andra tankar. Dock var det ju omöjligt att skaffa några filmer på grund av 
upphovsrättslagstiftningen, varför de behövde hjälp av kommunförbundet. Förhandlingarna var 
lyckade och ett avtal skrevs mellan kommunförbundet och Svenska Videodistributörers Förening, 
detta på grund av att de kommersiella videodistributörerna insett att de inte skulle tjäna lika 
mycket pengar som tidigare, enligt Jonasson. 1989 blev det möjligt för biblioteken att bedriva 
spelfilmsverksamhet.53        
 
I uppsatsen har Jonasson genom en enkätundersökning kartlagt videofilmsverksamheten på 
huvudbiblioteken i Sveriges kommuner. Det visade sig bl.a. att den främsta anledningen till att 
biblioteken lånade ut videofilm var att de ville locka nya besökare till biblioteken, och att de tre 
främsta inköpskriterierna var ”god innehållslig kvalitet”, ”klassiker” och ”film som man tror 
kommer att intressera låntagarna”. De flesta i undersökningen ingående biblioteken ville att 
videofilm skulle bli ett etablerat medium på biblioteken. Det framkom även att de bibliotek som 
inte lånade ut film framförallt saknade målformuleringar för sådan verksamhet – anledningen var 
alltså inte brist på kunskap om mediet eller att de ansåg att det inte hörde hemma på biblioteken. 
Eventuella hot mot verksamheten bestod enligt de tillfrågade bibliotekarierna i 
upphovsrättslagstiftningen. De talade även om olika tekniska innovationer som de misstänkte 
kunde komma att konkurrera ut videofilmen.54  
 
”Jag har velat följa videomediet och i synnerhet videofilmens intåg på svenska folkbibliotek” 
säger Per Perstrand i en magisteruppsats vid Umeå universitet från 1996.55 Han beskriver 
utvecklingen på samma sätt som Jonasson men tar även upp det faktum att intresset för frågan i 
bibliotekskretsar har varit i det närmaste obefintligt. På 70-talet var anledningen ”okunskap och 
osäkerhet över mediets framtida utvecklingsmöjligheter”; på 80-talet var det videovåldsdebatten. 
Denna debatt menar Perstrand bidrog till videofilmens låga status i bibliotekskretsar och 
omintetgjorde en konstruktiv diskussion.56 Videomediets negativa laddning tror han är en annan 
orsak – utöver problemen med upphovsrätten – till att utvecklingen gått så långsamt – på grund 
av den ville biblioteken ”på inga villkor släppa det [videomediet] innanför bibliotekets dörrar”.57 
Han hävdar vidare att biblioteken alltid prioriterat böcker, vilket han menar har gjort att 
”bibliotekarier har svårt att acceptera att andra nya medier skulle spela en lika stor roll som 
böckerna”.58 Videofilmen sågs kort sagt som en fiende till boken. Perstrand tar även upp vad han 
kallar en tröghet i biblioteksstrukturen – att bibliotekens historia som framgångsrik institution 
gjort att man inte ansett det nödvändigt att genomföra några förändringar – som bidragit till 
allmänt utbredd osäkerhet och skepsis mot den här typen av nya medier.59     
 

                                                   
53 Jonasson 1996, s. 30ff. 
54 Jonasson 1996, s. 94ff. 
55 Perstrand, Per 1996. Videofilm på bibliotek? Om diskussionen kring video på bibliotek, och om folkbiblioteken som 
kanal för kvalitetsfilm, s. 1. 
56 Perstrand 1996, s. 11. 
57 Perstrand 1996, s. 19. 
58 Perstrand 1996, s. 20. 
59 Perstrand 1996, s. 21. 
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4.3. Tecknade serier 
 
I artikeln Seriehjältarnas intåg på biblioteken (ur antologin Seriehjältarnas vara eller inte vara) 
skriver Ulla Forsén inledningsvis om debatten om serier på 50-talet. Många menade då att de 
glorifierade våld, kvinnoförakt och övermänniskoideal, dessutom angreps deras form: språket var 
torftigt och kortfattat, vilket ledde till sämre språkutveckling – barn som läste serier förlorade 
förmågan att läsa längre sammanhängande texter. Serierna var vid denna tidpunkt och decennier 
framåt så förknippade med moraliskt/intellektuellt förfall att ”seriemagasin på bibliotek var något 
otänkbart”.60 De uteslöts också länge från Bibliotekstjänst sambindningslistor. De ansågs 
opassande och placerades på vad Forsén kallar nobb-listan.  
 
Bibliotekstjänst fungerar enligt Forsén som ett ”rättesnöre” – det som inte finns med på listorna 
bryr sig inte biblioteken om. Så det var när BTJ från och med 1970 inte längre gjorde någon 
kvalitetsbedömning av sambindningslistorna som ”seriehjältarnas intåg på biblioteken” 
påbörjades. BTJ:s agerande ledde inte till några protester i offentligheten, däremot diskuterades 
saken internt på biblioteken skriver Forsén, och i artikeln sammanfattar hon de olika ståndpunkter 
som bibliotekarierna tog i denna diskussion. Den första kallar hon positiva-till-allt-inställningen. 
Företrädarna för denna inställning menade att vad man läser är egalt så länge man läser 
någonting, serier och liknande inkluderat. Den andra ståndpunkten kallar hon kvalitets-
inställningen. Som namnet antyder var kvaliteten det viktiga här, själva mediet hade mindre 
betydelse. Den tredje var negativa-till-serier-inställningen där serierna betraktades som något 
negativt i sig, oberoende av deras innehåll, varför biblioteken inte skulle tillhandhålla dem. Det 
fjärde förhållningssättet kallar Forsén slapphets-inställningen. Dit sorterar hon de bibliotekarier 
som överhuvudtaget inte reflekterade över serierna.61 Forsén tar i samband med slapphets-
inställningen upp uttrycket grupptryck, hon menar att resonemang av typen ”alla andra bibliotek 
har ju serier så varför skulle inte vi ha det” varit vanligt förekommande.62 Hon betonar också 
återigen sambindningslistornas betydelse; sambindningslistorna tillsammans med seriernas 
popularitet bland framförallt barn och ungdomar är vad man efter att ha läst hennes text förstår 
som anledningen till att biblioteken började köpa in dem. Det sista bekräftas av Barbro Stenflo i 
hennes bidrag till antologin 100 oumbärliga seriealbum. Stenflo, som skriver utifrån egna 
erfarenheter som serieansvarig på Malmö Stadsbibliotek, säger där att serierna var ett led i en 
satsning på att locka personer i åldrarna 15-26.63 
 
Magnus Johansson har i en magisteruppsats undersökt hur seriemediet har värderats och 
debatterats i svensk bibliotekspress från 1960 till 1999. Det visade sig att bibliotekspressen 
överlag varit kritiskt inställd till seriemediet, dock inte så ensidigt fördömande som det antagits 
inom det som Johansson kallar serievärlden (läsare, tecknare etc.). Idén om att det är bättre att 
man läser serier än ingenting alls, som känns igen från Forsén, har faktiskt framförts ibland.64  
 
Kritiken mot serierna, vilken trots allt alltså dominerat bibliotekspressen, har under åren varierat 
med olika faktorer, som t.ex. 60- och 70-talens ideologisering av kulturen, säger Johansson. Man 
menade att serierna symboliserade kommersialism och amerikansk imperialism, detta eftersom 
många av dem var amerikanska, vilket påminde om bombningarna i Sydostasien.65 Kritiken 
                                                   
60 Forsén, Ulla 1982. Seriehjältarnas intåg på bibliotek, s. 72. 
61 Forsén 1982, s. 75f. 
62 Forsén 1982, s. 79. 
63 Stenflo, Barbro 1999.  Serier på bibliotek, s. 12. 
64 Johansson, Magnus 2007. Seriemediet i den svenska bibliotekspressen 1960-1999, s. 71. 
65 Johansson 2007, s. 72. 
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upphörde emellertid mot slutet av 80-talet. Då präglades istället bibliotekspressens förhållande 
till seriemediet av kallsinnighet. Samtidigt var serierna vid det laget ett erkänt och etablerat 
medium på biblioteken.66 Detta tillskriver Johansson bl.a. en mindre värdecentrerad kulturpolitik, 
vilken lett till ökad acceptans för populärkulturella uttryck.67 Han skriver också att motståndet 
mot serierna fram till 80-talet var ett led i en strävan att skydda barnen mot negativ påverkan. 
Den sortens motstånd destabiliserades av det ökade antalet vuxenserier, vilka i högre grad än 
barn- och ungdomsserier förknippades med konstnärliga pretentioner, vilket Johansson menar är 
vad biblioteken föredrar framför lättsam underhållning. Han tar även upp fenomen som videovåld 
och datorspel som han menar tog seriernas plats som presumtiva fördärvare av barn.68 Sedan 80-
talet har serierna fört en säker men undanskymd tillvaro på de svenska folkbiblioteken, avslutar 
han.69 
 

4.4. Datorspel 
 
I Nedslag i verkligheten, som ingår i antologin Barnbibliotek och informationsteknik, vill Anette 
Eliasson ”ge en bild av hur man på olika sätt kan arbeta med informationsteknik på barn- och 
ungdomsbiblioteken”.70 Texten är baserad på en undersökning som ett antal studenter från 
Bibliotekshögskolan genomförde 1996. På frågan varför de startat datorspelverksamhet svarade 
alla intervjuade bibliotekarier att det handlade om allas rätt till tillgång till den nya tekniken. 
Detta kallar Eliasson den demokratiska aspekten. Utöver den demokratiska aspekten angav några 
av biblioteken en användaraspekt: biblioteket är till för användarna och om de vill ha tillgång till 
datorer så ska de få det. Andra talade om jämlikhet: de ville minska skillnaderna mellan barn som 
har tillgång till datorer och barn som inte har det. Flera menade också att biblioteket skulle 
erbjuda alternativ till skolornas medier, att de ska hålla på med både pedagogisk verksamhet och 
fritidsverksamhet – nytta förenat med nöje. Den sista attityden menar Eliasson beror på att 
bibliotekarierna inte riktigt vet vad program av typen ”infotainment” eller ”kunskapsäventyr” 
egentligen förmedlar, vilket enligt henne gör det svårt att undersöka vad tanken är bakom 
datorverksamheten.71 
 
I ett annat bidrag till samma antologi skriver Eliasson om Pedagogiska aspekter på datorprogram 
för barn. Hon ger där ett antal exempel på hur verksamheten brukar legitimeras:  
 
• Det demokratiska målet är att möjliggöra allas tillgång till den nya tekniken.  
• Jämlikhetsmålet prioriterar till skillnad från det föregående vissa grupper, t.ex. 

handikappade, flickor, invandrare, analfabeter, dyslektiker.  
• Det kulturella målet är att all form av kultur ska finnas på biblioteken. 
• Det pedagogiska målet. Tekniken ska inte bara finnas där: bibliotekarierna ska även lära 

besökarna hur man använder den.  
• Marknadsföringsmålet är att få nya besökare. Biblioteket ska framstå som modernt i syfte 

att göra dess existens mer tydlig för allmänhet och politiker, vilket man hoppas ska leda till 
mer resurser.72  

 
                                                   
66 Johansson 2007, s. 67. 
67 Johansson 2007, s. 72. 
68 Johansson 2007, s. 72. 
69 Johansson 2007, s. 71. 
70 Eliasson, Anette 1997a. Nedslag i verkligheten, s. 44. 
71 Eliasson 1997a, s. 58ff. 
72 Eliasson 1997b, s. 91f. 
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Från DOOM till Krakel Spektakels ABC: Datorspel och lekfulla datorprogram för barn och 
ungdom på svenska folkbibliotek heter en magisteruppsats som är skriven av Frida Antonsson och 
Karin Niklasson. I den har författarna genom textstudier, observationer och intervjuer undersökt 
datorverksamheten på ett antal folkbibliotek. Anledningen till att de aktuella biblioteken lånade ut 
datorspel visade sig vara att de ville tillgängliggöra den nya tekniken samt förmedla upplevelser 
och kunskap. Detta skedde genom att erbjuda dels olika datorprogram för barn av typen ”lek och 
kreativitet”, dels – men sällan – vad Antonsson och Niklasson kallar rena datorspel, dock sådana 
utan våldsinslag – spelen skulle vara roliga. (Det enda undantaget är ett bibliotek som lånade ut 
titelns Doom.73) De spel och program som fanns gick på den tiden undersökningen genomfördes 
inte att låna hem: upphovsrätten samt brist på resurser satte käppar i hjulet. Visserligen fanns det 
företag som erbjöd utlåningslicenser men biblioteken var ändå tveksamma.74    
 

4.5. Manga 
 
Magisteruppsatsen Manga på folkbiblioteket? Sju folkbibliotekarier intervjuas om sin syn på 
manga är skriven av Charlotte Andersson. Anderssons förklaring till att biblioteken börjat låna ut 
manga är ”att det är så populärt”, detta på grund av ett ökat intresse för asiatisk kultur i stort – 
sushi, karaoke etc. Hon skriver om hur en mängd bibliotek har haft mangautställningar och vad 
hon kallar lär dig teckna manga-kurser riktade främst till barn och ungdomar. Märks mangan på 
andra sätt i biblioteksvärlden? Svaret är ja. Det finns manga i sambindningslistorna från 
bibliotekstjänst, men i liten omfattning.75 
 
Med uppsatsen har Andersson velat undersöka vilken syn folkbibliotekarier har på manga, om 
biblioteken där de arbetar lånar ut manga, vilket annat material de anser att biblioteket ska 
tillhandahålla, samt vilka resonemang som förs angående inköp av nya medier. Det framkom att 
de intervjuade bibliotekarierna överlag var positivt inställda till manga och att denna positiva 
inställning tycktes öka med vunnen kunskap.76 Somliga av de intervjuade såg manga som 
lästräning för dem som annars inte läser så mycket och de tyckte att det var bättre att läsa manga 
än att inte läsa alls. Angående vilket material biblioteket ska tillhandahålla menade informanterna 
att folkbiblioteket ska erbjuda det som är populärt, det som efterfrågas och det som ”folk känner 
igen”, men även den litet smalare kulturen: folkbiblioteket ska varken vara ”en finkulturens 
högborg” eller ”ett ställe för enbart populärkultur” menade de.77 De intervjuade var positivt 
inställda till nya medier men ansåg också att det skulle bli för dyrt att ha allt och att det fanns 
sådant som inte hörde hemma på biblioteket: det som biblioteket erbjöd skulle äga kvalitet. 
Huruvida den manga de lånade ut var kvalitativ hade de intervjuade dock svårt att avgöra 
eftersom de ofta saknade kunskap om den. De var därför i hög grad beroende av recensionerna i 
sambindningslistorna från Bibliotekstjänst. Det visade sig även att mangan i hög grad 
konkurrerade med andra medier. Denna konkurrens var inte till mangans fördel: i valet mellan 
manga och exempelvis kapitelböcker valde bibliotekarierna ofta de senare. Andersson förklarar 
detta med att kapitelböckerna var ”mer bekanta eller mer angelägna för biblioteket att 
tillhandahålla”.78 

                                                   
73 Se: Wikipedia contributors 2008. Doom (video game). Wikipedia, The Free Encyclopedia. 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Doom_%28video_game%29&oldid=201257871 [2008-03-28] 
74 Antonsson, Frida & Niklasson, Karin 1996. Från DOOM till Krakel Spektakels ABC: Datorspel och lekfulla 
datorprogram för barn och ungdom på svenska folkbibliotek, s. 98f. 
75 Andersson, Charlotte 2007. Manga på folkbibliotek? Sju bibliotekarier intervjuas om sin syn på manga, s. 10. 
76 Andersson 2007, s. 58. 
77 Andersson 2007, s. 69. 
78 Andersson 2007, s. 69. 
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Andersson upptäckte inga uppbragta känslomässiga reaktioner eller åsikter som att mangaläsning 
på olika sätt är skadligt för läsaren och samhället i stort. Sådana tendenser sammanfattar hon i 
begreppet moralpanik som hon hämtat från Kirsten Drotners och John Springhalls respektive 
arbeten Unge, medier og modernitet: Pejlinger i et foranderligt landskab och Youth, popular 
culture and moral panics: Penny Gaffs to Gangsta-rap, 1830-1996. Bristen på moralpanik 
förvånar Andersson, för när nya populärkulturella fenomen dyker upp i samhället så ”brukar 
någon typ av moralpanik utbryta”.79 Som exempel tar hon upp videofilm, tecknade serier och 
datorspel. Hon frågar sig om ”vi idag blivit så pass vana vid populärkulturens olika 
uttrycksformer att vi höjt vår toleransnivå”.80 
 

4.6. Sammanfattning 
 
Ett återkommande tema i litteraturen vi refererar ovan är att de nya medierna på olika sätt ses 
som kontroversiella. En av Per Perstrands förklaringar till att utvecklingen av videoverksamheten 
på biblioteken gått så långsamt är debatten om videovåld som initierades i TV-programmet 
Studio S på 80-talet. Bibliotekarierna blev enligt Perstrand så påverkade av denna debatt att de 
inte ville ha med videofilmerna att göra. Det var först när en kommunpolitiker från Sölvesborg 
kom på att bibliotekets videoverksamhet kunde fungera som en motvikt till de kommersiella 
distributionskanalernas vålds- och porrutbud som det blev aktuellt, vilket också Patrik Jonasson 
skriver om. På samma tema skriver Ulla Forsén att så länge de tecknade serierna förknippades 
med våld, kvinnoförtryck etc. var det otänkbart för biblioteken att låna ut dem. En annan sak hon 
tar upp är att serieläsning förr ansågs leda till olika kognitiva handikapp. (Liknande saker 
återkommer hos Magnus Johansson.) Hos henne är det dock inte tankar om motvikter som 
dikterat utvecklingen utan Bibliotekstjänst. 
 
En annan aspekt av de nya mediernas omstriddhet är att de ibland verkar ha betraktats som 
fiender till boken: Perstrand hävdar att bibliotekarier har svårt för nya medier eftersom dessa 
hotar bokens ställning, vilket enligt honom har sin bakgrund i biblioteksinstitutionens tröghet. 
Varför ändra på något som varit så framgångsrikt? är det slags resonemang han beskriver och 
kritiserar. Liknande åsikter dyker upp även på andra ställen: I Fonogrammen och kulturpolitiken 
framgår att somliga av de bibliotekarier som deltog i undersökningen ansåg att fonogrammen gav 
böckerna oönskad konkurrens. I den undersökning som utfördes åt utbildningsdepartementet 
menade någon att man måste klara böckerna först. Och i uppsatsen om manga skriver Charlotte 
Andersson om hur mangans konkurrenssituation är ogynnsam. Även Martin Sundin tar upp det 
här: några av bibliotekarierna i hans undersökning ansåg att en alltför vidlyftig musikverksamhet 
skulle inkräkta på bibliotekens övriga åtaganden, vilket också visade sig i arbetsfördelningen: 
några musikbibliotekarier fanns inte på de bibliotek han undersökte.   
 
En annan sak är frågan om kunskapsnivån bland de anställda, åtminstone när det gäller musiken 
beskrivs bristen på utbildad personal som ett problem. När det gäller mangan kan man tänka sig 
att bibliotekariernas okunskap är i alla fall en bidragande orsak till dess ogynnsamma position. 
Hursomhelst får man intrycket att bibliotekarierna inte riktigt vet vad de håller på med: mangan 
ska vara kvalitativ, men bibliotekarierna vet inte vad det innebär, och musikbiblioteket beskrivs 
på sina ställen som något slags vuxendagis utan mål eller mening. Ett närliggande problem är 
bristen på styrdokument, eller riktlinjer överhuvudtaget, och resurser. Den beskrivs som ett 
bekymmer av utbildningsdepartementets utredare, liksom av Jonasson och Perstrand. 

                                                   
79 Andersson 2007, s. 60. 
80 Andersson 2007, s. 61. 
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I en av artiklarna om datorspel och datorer skriver Anette Eliasson om det demokratiska målet, 
jämlikhetsmålet, det kulturella målet, det pedagogiska målet och marknadsföringsmålet som 
skilda sätt att motivera verksamheten. Resonemang av den typen kommer även till uttryck i de 
andra texterna om nya medier: Tanken med bibliotekens musikverksamhet var till en början att 
göra det möjligt för folk som inte hade den erforderliga utrustningen att lyssna på skivor, menar 
författarna av Fonogrammen i kulturpolitiken. Detta skedde genom att man koncentrerade 
verksamheten på avlyssning, vilket kan sägas vara ett demokratiskt initiativ i enlighet med 
Eliassons idéer. Liknande åsikter diskuteras även i rapporten från utbildningsdepartementet och i 
Frida Antonssons och Karin Niklassons uppsats om datorspel. Även det som man efter Eliasson 
kan kalla jämlikhetsmålet tas upp: I den undersökning Eliasson skriver om i sin andra artikel ville 
några av de intervjuade bibliotekarierna minska skillnaderna mellan barn som har tillgång till 
datorer och barn som inte har det. I texterna om musik framkommer det att man med 
fonogrammen ansåg sig nå de som hade svårt att tillgodogöra sig det tryckta ordet – av relevans 
var främst grupperna analfabeter, i olika variationer, och invandrare. I sin uppsats om videofilm 
skriver Jonasson att några av målen med verksamheten också där var att ”lösa invandrarnas 
informationsbehov”.81 Dessutom ville man minska skillnaderna mellan glesbygds- och 
storstadsbefolkning genom att med videomediet underlätta kulturellt utbyte. Det som Eliasson 
kallar det pedagogiska målet – att lära folk använda den nya tekniken – finns representerat i 
texterna om datorspel, dels i Eliassons egna texter, dels i Antonssons och Niklassons uppsats (om 
än vagt) i vilken författarna skriver att biblioteken ville ”förmedla kunskap”.82 Dock ingen 
annanstans – även om man kan tänka sig att musikbibliotekariens roll som skivvändare innebar 
en del pedagogik. Idén om att marknadsföra biblioteket uttrycks inte direkt explicit i Charlotte 
Anderssons uppsats om manga, men alla dessa mangakurser och utsagor från informanterna om 
att tillhandahålla det som är populärt skulle kunna förstås som en önskan att tydliggöra att 
biblioteken minsann hänger med i samhällsutvecklingen – att man är bekanta med sådant som 
karaoke och sushi. Detsamma kan sägas om Forséns resonemang om seriernas popularitet, som 
tillsammans med sambindningslistornas inkluderande av desamma bidrog till bibliotekens 
sinnesförändring, och om Jonassons passage om hur videofilmen skulle stärka bibliotekens 
ställning i vad som på den tiden kallades framtidens mediesamhälle. Dessutom visade Jonassons 
egen undersökning att den främsta anledningen till att de i studien ingående biblioteken lånade ut 
videofilm var att de ville locka till sig nya besökare. Ett annat motiv som framkommer i texterna 
är att biblioteken med sina initiativ hoppades nå barn och ungdomar – satsningarna på serier, 
datorspel och manga tycks till viss del ha utgått från detta mål. Ett närliggande motiv som 
framträder i vissa av texterna är att man med de nya medierna hoppades få främst barn och 
ungdomar men även andra att läsa böcker. 
 

                                                   
81 Jonasson 1996, s. 23. 
82 Antonsson & Nicklasson 1996, s. 98.  
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5. Resultatet av intervjuerna 
 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av intervjuerna med de bibliotekarier som är ansvariga för 
TV-spelsverksamheten på respektive bibliotek och avdelning. Kapitlet ligger till grund för det 
nästföljande analyskapitlet där vi med hjälp av Sanna Taljas modell analyserar resultatet av 
intervjuerna.  
 
De anonymiserade informanterna presenteras separat och det vi skrivit är sammanfattningar av 
intervjuerna – uppgifter som varit irrelevanta för studien har inte tagits med. (Som irrelevanta 
uppgifter räknar vi också sådana som var intressanta i ett tidigt skede av uppsatsarbetet, och som 
därför har att göra med vissa frågor i intervjuguiden, men som sedan blivit överflödiga.) Direkta 
citat står inom citationstecken eller som blockcitat. 
 
(Så här långt komna vill vi påminna om hur våra undersökningsfrågor besvaras. I slutet på kapitel 
4 besvaras fråga 1 med hjälp av texterna från samma kapitel. Svaren på våra andra 
undersökningsfrågor kommer att redovisas på följande sätt: Fråga 2 besvaras i kapitel 7.1. med 
underrubriker, där vi kombinerar svaret på fråga 1 med resultatet av intervjuerna. I avsnitten 7.2. 
med underrubriker svarar vi på fråga 3 genom att applicera Taljas teori på intervjusvaren och 
materialet om de övriga nya medierna. I kapitel 8 kombineras svaren på de tre frågorna i en 
diskussion om den övergripande problemformuleringen.) 
 

5.1. Anna 
 
Anna arbetar på ett stadsbibliotek i en större svensk stad där hon är ansvarig för avdelningen 
teknik, ekonomi och medicin. Där placeras TV-spelen som anses mer lämpade för vuxna än för 
barn.  
 
Beslutet att låna ut TV-spel på barn- och ungdomsavdelningen föregicks enligt Anna av en ”lång 
process där de diskuterat i arbetsgruppen och gjort många studiebesök på bibliotek som har TV-
spel”. Beslutet att låna ut TV-spel på hennes avdelning fattades av ledningsgruppen efter att det 
kommit rapporter från barn- och ungdomsavdelningen som berättade om låntagare som frågat 
efter spel för vuxna. Beslutet varken föregicks av eller ledde till några vidare diskussioner, vilket 
Anna tror beror på att de sedan tidigare haft spel till datorer (CD-rom). Det är ju bara en annan 
plattform säger hon. 
  
Anna säger att hon tycker det är roligt med nya medier, och hon anser att hennes bibliotek 
överlag haft en ganska välkomnande attityd mot sådana. Hon säger att TV-spelen korresponderar 
väl med hennes uppfattning om vad som är bibliotekets uppdrag: att det ska finnas något för alla. 
”Alla ska kunna hitta någonting som tilltalar dem, alla ska hitta något som de tycker är kul eller 
intressant.” Hon berättar om sin chef som brukar säga att när kommuninvånarna vaknar på 
morgonen, så ska de tänka på stadsbiblioteket. Denna attityd illustrerar enligt henne en 
förändring: när hon började på biblioteket var det mycket pekpinnar, nu är det till stor del 
användarna som styr utbudet. 
 
Anna tror att TV-spelen kanske leder till att biblioteket når nya grupper – hon talar i 
sammanhanget om positiva reaktioner från bekanta och barn hon känner. Däremot vågar hon inte 
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säga att de i nuläget verkligen gör det. Hon tror inte heller att det är därför de börjat med 
verksamheten, eller att den ska fungera som ett dragplåster till de övriga avdelningarna. 
För att låna TV-spel krävs ett så kallat vuxenlånekort, säger Anna, vilket beror på att barn- och 
ungdomsavdelningen ville ha det så – föräldrar hade reagerat, menade de, eller så skulle de 
reagera. Detta med lånekorten är ett problem, menar hon:  
 

Vi lånar ut dem [TV-spelen] i informationsdisken, och vi lånar ut mot 
vuxenkort, men problemet är […] vårt datorsystem. Du kan som barn, 
eller [med] ett barnkort, reservera TV-spel. Så det var något nytt TV-spel 
vi fick och det fick sex reservationer. Fyra eller fem var gjorda av barn 
och ungdomskort […], för det är ingenstans i själva katalogposten som 
det framgår att du måste ha […] ett vuxenlånekort för att få låna. 
 

Problemet är ännu olöst, men frågan är uppe på ledningsnivå och det är tänkt att någon standard 
snart ska införas. Personligen anser Anna att man ska kunna låna med barnkort. 
 
Anna berättar att de inte har något styr- eller policydokument för verksamheten. De utgår istället 
från bibliotekslagen – formuleringen om att tillhandahålla medier – samt ett övergripande 
dokument som stipulerar tre ”processer” för biblioteket att arbeta efter: media, handledning och 
inspiration. Utbudet ska styras efter kommuninvånarnas behov och kunskaper, säger hon också. 
Allt detta berör TV-spelsverksamheten endast indirekt. 
 
Det finns ingen summa i budgeten som avsatts för TV-spel, inte heller någon enskild budget för 
hennes avdelning. Hon säger att hon skulle föredra en sådan: ”Det är mycket lättare för då vet 
man att, så här mycket har jag, och så prioriterar man inom det.” I det nuvarande systemet 
konkurrerar TV-spelen alltså i hög grad med andra medier. ”Skulle man köpa allt […] till alla 
plattformar så skulle det gå på drygt 9000 och det är mer än vad böckerna skulle gå på.”  
 
Licensfrågan är redan löst, säger Anna, eftersom de köper från ”de här två leverantörerna 
[Bibliotekstjänst och FörlagEtt]”. Hon berättar att ett spel brukade kosta cirka femhundra kronor 
men att det ”börjar krypa uppåt litet, uppåt tusen kronor”. Hon tror inte att ”de [FörlagEtt och 
Bibliotekstjänst] lägger på så väldigt mycket” utöver licensen. Om ett spel går sönder eller 
försvinner vet hon inte om de får ett nytt, men det har hon väldigt svårt att tro. Än så länge har 
dock frågan inte kommit upp, säger hon, eftersom inget har hunnit hända. 
 
Anna berättar att de, eftersom de behöver licensen, köper TV-spel från två leverantörer: 
Bibliotekstjänst och FörlagEtt. Ibland får hon känslan av att Malmö har fler ”kanaler”, men hon 
har egentligen ”ingen aning”. Bibliotekstjänst erbjuder en hel del spel, berättar hon, men de har 
inte kunnat köpa alla. Hennes avdelning sköter inköpen oberoende av barn- och 
ungdomsavdelningen, men ibland stämmer de av med varandra, så att de inte köper dubbla 
exemplar. Hon säger att hon personligen inte vet någonting om TV-spel, hon har ingen erfarenhet 
av dem, och hon har aldrig någonsin spelat ett TV-spel. Därför får de hjälpas åt, säger hon, och 
berättar att det finns personer på hennes arbetsplats som ibland lämnar tips: en man på hennes 
enhet, som har en son ”som kanske spelar litet”, och en annan man som arbetar i 
låneexpeditionen och som hjälpte henne lite i början, främst vid en inledande, stor beställning 
från FörlagEtt. Hon skulle även ta emot inköpsförslag från låntagare, några sådana har hon dock 
inte fått. De köper annars ”väldigt mycket på inköpsförslag”, berättar hon. Angående 
inköpsförslag har hon dock identifierat ett potentiellt problem: de lär knappast ha utlåningslicens 
för allt som efterfrågas. Detta ser hon som ”det största hindret”. Om urvalskriterier säger hon att 
de på hennes avdelning försöker välja spel med högre åldersrekommendationer och sådana som 
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inte finns på barn- och ungdomsavdelningen. De försöker ”styra över mot lite högre 
åldersgränser”, som hon uttrycker det, men några samordnade diskussioner om detta har de inte 
haft. Hon skulle gärna se att det fanns ett bredare utbud att välja från, och hon berättar om hur 
någon person från Goodgame sagt att det finns få spel för tjejer. Någon diskussion om huruvida 
vissa spel lämpar sig bättre än andra för biblioteksbruk har inte förekommit. Angående TV-
spelens ibland våldsamma innehåll säger hon att hon till en början ”fegade väldigt”, men att hon 
nu går efter Bibliotekstjänsts recensioner; dessa rekommenderar ibland ”våldsspel” och sådana 
har de också köpt.  
 
På frågan vilken funktion hon anser att spelen ska ha svarar hon att de gärna kan vara såväl 
pedagogiska som underhållande som avstressande: bara för att hon arbetar på en fackavdelning 
försöker hon inte styra utbudet i någon särskild riktningen. 
 

5.2. Linnéa 
 
Linnéa arbetar på samma bibliotek som Anna. Hon är ansvarig för barn- och 
ungdomsavdelningen.  
 
Linnéa säger att det är tungt och trögjobbat när det kommer till förändringar inom stora 
institutioner. Idén att låna ut TV-spel kom från hennes chef, säger hon, det är enligt henne chefen 
som varit drivande hela tiden. Det diskuterades ganska mycket, berättar hon, och diskussionen 
om TV-spelen var en del i en annan, övergripande diskussion om kvalitet och utbud. Sedan hon 
började på biblioteket 2002 har bibliotekets inköpspolicy förändrats radikalt: det är mycket nya 
medier och de satsar på fler exemplar av titlar med hög utlåningsfrekvens. Hon talar om ett 
tudelat uppdrag som är att tillhandahålla den smala litteraturen och det som är litet udda, 
samtidigt som biblioteket nuförtiden jobbar mycket med inköpsförslag. T.ex. finns det nu ett 
formulär man kan fylla i på nätet, vilket de marknadsfört och ”lyft fram”, så att låntagarna ska 
kunna påverka utbudet på ett direkt sätt. 
 
När det gäller TV-spelen säger hon att de ”bara började” – de orkade inte vänta in de andra 
avdelningarna. De på hennes avdelning ville ha TV-spel, de hade bestämt sig och de hade sin 
chef med sig och så började de. Detta ledde till problem: Hon talar om kollegor som ansett att de 
fått uppgiften kastad på sig, att de fått ansvar för något de inte varit med och beslutat om. 
Somliga kände sig litet hotade, säger hon – de ansåg att de inte varit involverade, de kände oro 
för att de inte visste något om det. De kunde enligt Anna säga sådant som att det inte fanns med 
på deras ”utbildning på BHS för fyrtio år sedan” och att man behövde en gemensam policy innan 
man inledde verksamheten. Detta talar Linnéa om som ett sätt att köpa tid, eller köpa sig fri: att 
man hellre säger nej. Sådant kan man inte alltid ta hänsyn till, menar hon: ”Vill man något så 
[…]. Och kraven på omvärldsbevakning vi har … Vi måste hänga med annars så blir det vår 
död.” Själv tycker hon att man ska vara väldigt positivt (fast inte okritiskt) inställd till det som är 
nytt. Hon tycker att på biblioteket ska det finnas någonting för alla, och på så sätt har TV-spelen 
en självklar plats där. Det betyder inte att de ska köpa in allt, de köper ju inte in alla böcker – det 
är samma sak. Anledningen till att de inte började låna ut TV-spel tidigare tror hon beror på 
licensfrågan: ”Frågan är hur länge det funnits TV-spel med licens [sedan 2006, vår anm.83].” ”Så 

                                                   
83 Se: Persson, Sophie 2006. e-nytt – mars 2006. http://www.btj.se/nyhetsbrev/enytt/arkiv/2006/mars.html#nominera 
[2008-02-08]; Lindbäck, Eleonor 2008. Hallå FörlagEtt. http://spelbiblioteket.wordpress.com/2008/01/30/halla-
forlagett/ [2008-02-08] 
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jag tror egentligen inte att vi varit så sent ute.” Hon frågar sig samtidigt varför inte biblioteken 
skyndat på utvecklingen.  
 
Hon tror också att biblioteken började bli intresserade av TV-spel när det visade sig att det fanns 
ett bredare utbud, inte bara krigsspel utan även spel ”som riktade sig till tjejer, att det fanns någon 
form av genusperspektiv84 på det, och även […] pedagogiska spel”.  
 
Linnéa säger att TV-spelen inte är någon försöksverksamhet. Hon säger att de velat få fruktbar, 
konstruktiv kritik vilket de också fått: frågor om varför de inte har vissa spel, förbannade 
föräldrar som varit negativa till initiativet (men de har mest mötts av positiva reaktioner) och tips 
om spel från ungdomar. Just nu måste man vara arton för att få låna spel. Detta har diskuterats 
och det kommer enligt Linnéa säkert att ändras. 
 
De nya grupper de når är främst sjuttonåriga killar, säger Linnéa. Hon tror att det är bra att 
övervägande killar lånar spel: de kommer till biblioteket och blir förvånande att sådant finns där, 
och sedan liksom sprider de ordet. Däremot riktar sig TV-spelsverksamheten till alla, de vill med 
TV-spelen locka alla möjliga grupper. Linnéa tycker det är viktigt med allmän tillgång till TV-
spel. 
 
Linnéas avdelning skiljer mellan barn och ungdomar, men när det gäller TV-spelen är de samlade 
på ett ställe. Tryckta medier har de för åldrarna upp till sexton, det vill säga till och med 
högstadiet. TV-spelen ställer inte till några problem för bibliotekets strategi, säger hon. Eftersom 
en människa räknas som barn upp till arton års ålder, som hon säger, tycker hon dock att det är 
märkligt med en barn- och ungdomsavdelning som inte har ansvar för de upp till arton: ”Det blir 
en massa krockar när det gäller vilken litteratur vi ska ha och inte ha.” Hon menar även att det 
handlar om att ”barnavdelningen […] här i huset [traditionellt] har haft en ganska undanskymd 
tillvaro, vi har tilldelats minst plats och minst personal”. 
 
Det finns inga styrdokument för verksamheten men det ska kanske dyka upp en medieplan, eller 
biblioteksplan, framöver berättar Linnéa. Medieplanen ”var ute på remiss, den har jobbats på, och 
sedan har den åkt tillbaka till ledningsgruppen fram och tillbaka, och så tycker man att man måste 
komplettera den”. Ledningsgruppen ger de olika avdelningarna, eller enheterna, frågor som ska 
besvaras eller problem som ska lösas. Enheterna brukar då hitta ”hål” eller ”frågetecken” i 
uppgiften, berättar Linnéa, varefter de måste gå tillbaka till ledningsgruppen. Beslut som 
påverkar de olika enheterna fattas alltså inte ensidigt. Linnéa säger att det finns en ganska utbredd 
tanke om att man jobbar bäst om man känner sig involverad i arbetet och engagerad i det man 
håller på med, och det kan man bara göra om man får lov att uttrycka de tankar och åsikter man 
har om det.  
 
I bibliotekslicensen de köper från FörlagEtt ingår utlåning och uthyrning. Biblioteken kan alltså 
välja om de vill ta betalt av biblioteksbesökarna, utan att licensen behöver omförhandlas. 
Licenser har oavsett medium länge varit ”den stora nöten”, säger Linnéa. Hon berättar om hur det 
varit med video- och DVD-filmsverksamheten: 
 

Först var det biofilmen, och sedan fick man då vänta på DVD-versionen 
och sedan, någon gång, efter ett halvår, så kom bibliotekslicensen, så det 
kändes ju som att vi hela tiden var hopplöst efter. 

                                                   
84 Under intervjun talade Linnéa flera gånger om genusperspektiv och genustänkande. Enligt Nationalencyklopedin 
innebär sådant att man vill förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar 
människors sociala kön. Vilket inte är vad Linnéa diskuterar. Hon menar könsperspektiv. 
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Men det har blivit bättre säger hon: det finns nu ett större utbud och licenserna kommer tidigare.  
 
Spel som lämnas tillbaka trasiga är en komplicerad fråga enligt Linnéa, och interna problem har 
uppstått: de på låneexpeditionen kan ha sagt en sak, medan de på barnavdelningen sagt något 
annat. Därför anvisas de som lämnar tillbaka trasiga spel till den avdelning där spelet hör hemma.  
 
Linnéa säger att de köper mycket från FörlagEtt, som satsat på film, TV- och datorspel, 
ljudböcker och musik. FörlagEtt och Bibliotekstjänst började med TV-spel samtidigt, berättar 
hon, och ”hon tror att det läckte ut” vilket ledde till ”att de [företagen] tävlade som bara den”. 
TV-spelsinköpen konkurrerar inte direkt med några andra inköp på hennes avdelning, säger hon, 
men de kan fördenskull inte välja och vraka. TV-spelen har ingen egen budget, och 
ungdomsbudgeten är inte uppdelad. De har ett ”härligt stort medieanslag”, säger Linnéa. ”Man 
kapar hellre huvuden här alltså […]. Vi blir färre och färre, men det får inte tas något från media 
säger politikerna.” De första köpen var dock ganska blygsamma, säger hon. I jämförelse med 
Malmö stadsbibliotek var de på Linnéas bibliotek mindre anspråksfulla: de hade ingen stor 
premiär och la inte ner någon tid på marknadsföring.  
 
Linnéa säger att hennes övergripande mål till en början var att möta olika typer av intressen både 
med tanke på ”genusperspektiv” och intresseperspektiv, men att det sprack ganska snabbt, på 
grund av det begränsade utbudet från FörlagEtt och Bibliotekstjänst. Hon säger att hon t.ex. inte 
sett något fotbollsspel där tjejer spelar, vilket hon ser som märkligt eftersom hon tror att tjejer 
identifierar sig med den sporten. Hon säger att det säkert finns många tjejer som spelar sådana 
spel, men att spelen förmodligen skulle nå fler om det fanns tjejer med i dem. Annars tittar hon 
på vad för slags varelse som har huvudrollen i spelen för att se om de kanske skulle intressera 
tjejer. Hon säger att hon tidigare försökte tillämpa ”genus”-tänkandet genom att köpa väldigt 
många s.k. karaokespel. Hon säger även att ett spel för tjejer inte behöver vara ”gulligt” eller 
”pluttinuttigt” och att det ”beror på vilken ålder det är för också” men att ”sen behövs 
prinsesspelen, som jag kallar dem”. ”Det är en fas i livet.” Hon vill inte att biblioteket ska låna ut 
de ”extremt våldsamma spelen”. Hon säger att tjejerna är ”på väg dit”, men hon hoppas att 
utvecklingen avstannar: det finns vissa manliga egenskaper hon inte vill att tjejerna anammar – 
hon talar i sammanhanget om anlag för hjärtinfarkter. ”De värsta våldsspelen, eller krigsinriktade 
spelen, vill jag […] inte köpa, och det har vi bestämt att […] den kvalitetsgränsen har vi.”  
 
Hon resonerar olika om inköp av TV-spel och inköp av böcker av den anledningen att det inte 
finns lika mycket TV-spel som det finns böcker i katalogerna. Dessutom är hon i fallet TV-spelen 
”betydligt mer öppen för inköpsförslag”. Förutom de mest våldsamma spelen finns det inga spel 
hon anser att biblioteket ska avstå från att köpa:  
 

Alltså, det har med de mänskliga rättigheterna [och] [barn]konventionen 
att göra. Jag tycker inte att man […] behöver lägga sig i något annat, att 
det är någon genre vi ska avstå ifrån eller så […]. Biblioteket är till för 
alla och alla grupper ska hitta någonting här för dem. 

 
Om våldsamma TV-spel säger hon att hon vill ”minimera”. Hon säger att deckare och thrillers (i 
bokform) är större än någonsin, att deras genomslag speglas i TV-spelen, och att det finns ett 
behov av det hos barnen, men att de blir ”matade med det”. Hon vill inte ha någon 
överrepresentation av sådana spel men säger om s.k. fantasyspel, som ibland är våldsamma, att 
det finns en distans i dem eftersom de är som sagor. Hon talar vidare om att kultivera – alltså 
utveckla – spelaren och om ”positiv uppbyggnad”. Hon skulle vilja att spelen i högre utsträckning 
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innehöll kreativa konfliktlösningar, och hon säger att ”det skulle vara underbart att se ett gäng 
som är verbalt, det skulle vara häftigt om någon gjorde ett sådant spel”. Om hon var tvungen att 
välja mellan berättande spel med så att säga litterära kvaliteter, och spel som inte berättar 
någonting (exempelvis pokerspel, bilspel) skulle hon välja det förra, men hon skulle inte vilja 
vara tvungen att välja. Hon säger att hon har en förkärlek för de berättande spelen eftersom 
bibliotekarier jobbar med berättande och skönlitteratur, som hon säger. Hon har läst på en del om 
TV-spel efter att de börjat med verksamheten – men inte så mycket som hon tycker att hon borde 
– om bibliotek och TV-spel, om hur Malmö gjorde, och om ”kriterier för ditten och datten”. 
Eftersom FörlagEtt håller i licenserna ser hon det som att hon inte kan ”styra det här just nu”. Då 
de har en väldig efterfrågan så tillmötesgår hon i hög utsträckning besökarnas önskemål. Hon har 
inget annat val, säger hon, för verksamheten är i ett uppbyggnadsskede. Ju större utbudet blir 
desto mer kommer hon bli tvungen att själv göra urvalet, och hon anser att hon då även blir 
tvungen ”sätta sig in i det” på ett annat sätt. Vid inköp tar de Pegi i beaktande, vilket enligt 
Linnéa ”ställer till en del elände” eftersom Pegi gör ”väldigt grova indelningar”. 
 
Om kvalitetskriterier säger Linnéa att det ska finnas spel för alla sinnen. Hon talar uppskattande 
om TV-spel som är estetiska, med vilket hon menar spel där det inte alltid behöver vara ”ett 
sådant jävla tempo”. Hon säger att hon kan bli trött på sådant, men att hon är medveten om att 
inte alla spel är så, och hon tror att det kommer fler spel där ”man kan dimpa ner i någon buske 
och titta på någon fågel eller något”. Kvalitet tycker hon är att spelaren själv ska kunna bestämma 
när ”vilan ska infinna sig”. Kvalitet är också enligt henne när spelet är kreativt, eller delvis 
pedagogiskt, åtminstone när spelet är för barn. Hon vill även att spelen ska hjälpa barnen att ”lära 
sig hur man är en schysst kompis”, det tycker hon är kvalitet. Spelen ska även vara underhållande 
och avstressande, säger hon, och det får gärna finnas konstnärlig kvalitet – det är där 
recensionerna kommer in. (I frågor om konstnärlig kvalitet litar hon ”nog rätt bra på FörlagEtt”.) 
Angående dem säger hon att hon måste ”bli mer hemma i vad sjutton det är, vilka kriterier det är 
som gäller när man recenserar”. Det som premieras i recensionerna är själva tekniken, säger hon, 
och hon tycker att TV-spelsterminologin är väldigt speciell. 
 
Hon tror att TV-spelen påverkar den som spelar. Denna påverkan kan vara både negativ och 
positiv. ”Ja det vill säga, är man ute efter att må sämre så gör man det.” De som ”har det inom 
sig” kan säkert påverkas negativt, säger hon, men hon tror att de flesta är ute efter någonting 
positivt. Det hon personligen ser som mest negativt med TV-spelen är istället tiden de tar från 
andra, mer fysiska aktiviteter: utomhusvistelser, gymnastik osv.  
 
Hon tycker inte att TV-spel är skräpkultur eftersom ”det har blivit så mycket mer av dem […]. 
Det blir mer konkurrens och det blir mer intressant för fler, och då kommer också krav”. Inte 
heller är det en åldersbunden kulturyttring, tror hon. 
 
Bibliotekets uppdrag anser hon vara att tillgängliggöra det som finns. Hon säger att de förvisso 
inte kan ha allt men att de i alla fall kan tillhandahålla ”ett urval av det mesta”. Biblioteket ska 
enligt Linnéa erbjuda upplevelser, möten, interaktivitet och påverkan. Hon tycker att TV-
spelsverksamheten bidrar till detta:  
 

Den bidrar till att vi får nya besökare. Nya sorters besökare som ställer 
andra krav. Det gör de. Och det är roligt och spännande. Ja så vi får in en 
del av befolkningen […] och vissa av dom har aldrig varit på bibliotek, så 
det är ju jättekul. 
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5.3. Sofia 
 
Sofia arbetar på ett stadsdelsbibliotek som ligger i samma stad som stadsbiblioteket. Hon är 
anställd som barn- och ungdomsbibliotekarie. 
 
Angående beslutet att börja låna ut TV-spel talar Sofia om Malmös stadsbibliotek. De ligger långt 
framme tycker hon, hennes uppfattning är att Malmö stadsbibliotek försöker profilera sig, och 
hon menar att det är tillåtet att ”stjäla idéer från andra bibliotek”. Hon säger att hon, efter att ha 
hört talas om Malmös initiativ, tyckte att TV-spel på biblioteket verkade kul. Dessutom måste 
man ”utöka när utlåningssiffrorna sviker” säger hon. Det var ingen som hade några negativa 
synpunkter på initiativet, säger hon, förutom kanske någon som tyckte att det skulle kosta för 
mycket, men det var i så fall inget starkt motstånd. Samtalen fördes i en personalgrupp, på ett 
planeringsmöte som de hade för att ”möta de nya tiderna”. När beslutet var fattat började hon 
orientera sig lite inom området (hon själv inte spelar TV-spel) – hon hörde med andra, och 
försökte höra ”litet vad tjejer tycker om, och vad killar tycker om, i olika åldrar”. Hon köpte 
sedan in efterhand och släppte samtidigt titlarna till hemlån. ”Vi blev ju inte nersprungna för det”, 
säger hon, ”men […] det är bra att börja så att man liksom talar om att, nu börjar vi med det här”. 
De bestämde redan från början att det skulle vara en kontinuerlig satsning, den skulle inte vara på 
prov. Någon utvärdering av verksamheten är inte planerad, sådant sker löpande, säger hon. 
 
Anledningen till att de inte börjat tidigare tror hon är att bibliotek och museer är ”gamla 
kunskapsborgar” och att det tar lång tid att förändra saker i sådana sammanhang. ”Vi vaknar sent, 
men ändå.” Innan Malmö hade hon aldrig tänkt tanken att köpa in TV-spel – inte för att hon har 
någonting emot dem, utan för att hon inte är i den åldern som spelar, som hon uttrycker det. Hon 
säger att många av bibliotekets besökare blev positivt överraskade när de upptäckte att där fanns 
TV-spel. Föräldrar t.ex., blev glada för sina barns skull, säger hon. Vad kul, sa andra. Men det 
finns även de som rynkar lite på näsan, och ifrågasätter om TV-spel är någonting som ska finnas 
på biblioteken. Då brukar Sofia tala om för dem hur hon tänker sig att TV-spelverksamheten ska 
”spilla över” (se nedan) och säga att tiderna är annorlunda, och då brukar de förstå, säger hon. I 
sammanhanget berättar hon om hur det var när hon jobbade på en förskola i mitten av 70-talet:  
 

Då var det nästan fel att sätta på ett [kassett]band och låta barnen lyssna 
på en saga. Då skulle man läsa sagan, och jag vet ju hur det var här i 
början när jag jobbade på biblioteket. ”Men ska man verkligen köpa in.” 
Det är en koloss. 

 
Själv tror hon att om man ”får det ena och det andra och det tredje, så blir det en bra smet av 
alltihop”. 
 
Sofia säger att biblioteket ska vara som ett vardagsrum för befolkningen – det ser hon som en del 
av bibliotekets uppdrag. Till biblioteket kan man gå för att söka information. Man kan gå dit för 
att läsa en tidning om ishockey, om man tycker det är kul. Eller så kan man få hjälp med 
studierna. Biblioteket ska helt enkelt erbjuda mycket upplevelser. Det ska finnas ett brett utbud 
som alla kan ta till sig, speciellt barnen. Det ska finnas information och nöjsam läsning. Hon 
tycker att TV-spelen passar in i denna kontext – det är ju så många som håller på med dem. I det 
område i staden i vilket hennes bibliotek är beläget är det inte heller så många som har råd med 
TV-spel, så hon har tänkt på att låna ut konsoler också. Hon tycker det är viktigt med allmän 
tillgång till TV-spel, eftersom hon har förstått att de utgör en stor del av nöjesindustrin. Hon 
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anser också att det skulle vara problematiskt att låna ut, eller hyra ut i det här fallet85, film och 
inte TV-spel. ”Jag menar, vi har ju film, varför skulle vi inte ha TV-spel?” 
 
Sofia talar om att utveckla verksamheten i takt med tiden. ”Man kan få färre besökare av och 
till”, säger hon, och menar att Adlibris och Bokus är mycket bekvämare än biblioteken – man får 
hem böckerna i brevlådan och utbudet är större. Dessutom, säger hon, kan man för fyrtiofem 
kronor köpa en bok i snabbköpet. ”Det gör det enkelt i vår tid när människor är mer stressade”, 
säger hon, och fortsätter med att tala om hur detta leder till att människor inte känner ett lika stort 
behov av biblioteken som tidigare.  
 

Så man måste försöka anpassa sig. TV-spelen hade du aldrig sett på 
biblioteken för tio år sedan. Aldrig någonsin. Men […] ett nytt medium 
gör att det spiller över på alla andra saker, som folk i allmänhet inte 
känner till att vi har. De flesta vet att vi har böcker, men tänker inte på de 
skatter av referensmaterial vi har. Man hittar inte allting när man googlar 
sig fram på internet. […] Och sedan har vi ju enormt mycket tidskrifter. 
Vi har en sådan skatt. Så man får ju hoppas […] att vissa satsningar 
spiller över. Det är ju det. 

 
TV-spelen ska alltså inte enbart attrahera besökare, tanken är att TV-spelsverksamheten ska 
”spilla över” – det är det hon och hennes kollegor vill. Sofia tror också att TV-spelsverksamheten 
kan locka till sig dem som inte tidigare använt biblioteket, som inte ”sett” det tidigare. Och när de 
ser att det finns TV-spel kanske de upptäcker allt annat som finns, menar hon. Men de riktar sig 
fördenskull inte till någon särskild grupp: TV-spelsverksamheten riktar sig till alla.  
 
Biblioteket som Sofia arbetar på började köpa in TV-spel i januari 2007, till en början cirka 
trettio stycken. Eftersom hela satsningen sker inom budget kunde de ”inte göra sådana där 
jättestora satsningar”, säger hon. Trettio TV-spel är ändå många tycker hon, och anledningen till 
att de ändå kunde köpa detta antal var att det fanns pengar kvar från barnanslaget. Senare fortsatte 
hon med komplettering.  
 
Något specifikt styrdokument för TV-spelsverksamheten finns inte. Istället utgår hon från 
generella riktlinjer. T.ex. måste man vara arton år för att få låna ett TV-spel. Detta går tillbaka till 
åldergränsen för att få låna filmer. Sofia menar att om man har den åldersgränsen för 
videofilmerna, så kan man inte komma med en annan regel för TV-spel. Efter framtida 
diskussioner med det i studien ingående stadsbiblioteket, kommer gemensamma regler antas, och 
det är enligt Sofia ett måste för att undvika förvirring. Sofias bibliotek köper i likhet med det 
andra biblioteket spelen från Bibliotekstjänst och FörlagEtt. De tillhörande rättigheterna innebär 
även att de kan ta betalt för uthyrningen, vilket de inte gör. Däremot tar de betalt av dem som vill 
hyra film, vilket enligt Sofia inte är logiskt.   
  
Biblioteket som Sofia arbetar på har en avdelning för unga vuxna där böcker för personer mellan 
15 och 19 placeras. Där stod TV-spelen till en början, för att sedan flyttas till ”bibliotekstorget” 
som ligger vid ingången.  
 
Om ett spel försvinner blir den som tappat bort det ersättningsskyldig. Om det kommer tillbaka 
men inte fungerar kan det ju vara utslitet, säger hon, man får vara generöst inställd utan att vara 
dum. 

                                                   
85 Sofias bibliotek tar betalt av dem som lånar film. 



 

 33

Stadsdelsbiblioteket har ingen budgetpost avsatt enbart för TV-spel. Istället har de en barn- och 
ungdomsbudget inom vilken de får göra prioriteringar. I detta arbete utgår de från 
sambindningslistornas recensioner. Har en bok fått dålig kritik så köper Sofia hellre ett TV-spel – 
stadsbiblioteket får ta ansvaret för den nedgjorda boken. Gränsöverskridande produkter – sådana 
som riktar sig mot både barn och ungdomar och vuxna – är inget problem säger hon: Hon utgår 
från katalogerna från Bibliotekstjänst och FörlagEtt, och har en produkt placerats i kategorin 
barn- och ungdom så köper hon den även om den kanske skulle passa bättre på någon annan 
avdelning. Att placera TV-spel för vuxna på en egen avdelning har hon tänkt på, men hon har 
ännu inte brytt sig om att göra något åt saken. 
 
Sofia säger att de på hennes bibliotek följer vissa etiska regler: man kan inte ha brutala TV-spel, 
menar hon. De har visserligen spel som innehåller våld, men inte de som är ”mest vulgo”. I 
arbetet med att utröna vad som är vad tar hon hjälp av t.ex. kollegors barn och personliga bekanta 
– de ger henne tips på vilka spel som kan vara lämpliga för biblioteket. Och så läser hon 
recensioner, de i sambindningslistorna, dagspressen, samt en facktidskrift.  
 
Sofia resonerar litet olika när det gäller inköp av böcker och av TV-spel: Gällande litteraturen 
kan man inte vara alltför sträng, menar hon – men hon skulle inte köpa böcker som är rasistiska 
eller spekulerar i våld och porr eller som någon kan uppleva som kränkande. När det gäller TV-
spelen säger hon att våldet där ofta är mer framträdande: ”Det är slagsmål i väldigt många.” 
Därför är det många spel som ”faller bort”.   
 
Sofia säger att det är synd att det finns så få spel som är riktade specifikt till tjejer. Då kan det 
hända att ”man” drar den ”litet fördomsfulla” slutsatsen att det bara är killar som spelar en viss 
typ av spel, säger hon. För att väga upp letar hon aktivt efter spel som kan tilltala tjejer och 
kvinnor; hon nämner i sammanhanget Sims, ett slags livssimulator, och Singstar, som är ett 
karaokespel. 
 
Sofia vill inte låna ut TV-spel som är alltför brutala för spelen ska kunna passa alla. Hon vill ha 
ett ”bra” utbud som riktar sig till både tjejer och killar och olika åldersgrupper. Det finns spel till 
alla grupper, säger hon, även de äldre. TV-spelen kan gärna vara såväl pedagogiska som 
underhållande som avstressande – de ska vara så mycket som möjligt, ”som en bok”.  
Sofia tror att TV-spelen har positiva effekter på den som spelar. Hon säger att man blir motoriskt 
kvick och ”strålande duktig på att se bilder”. Hon tror också att det är bra att lära sig tekniken 
eftersom det i framtiden kanske blir så att det inte längre finns böcker i vilka man kan ”slå upp all 
information”. Dessutom har man kul under tiden, säger hon. 
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6. Analys 
 
I detta kapitel analyserar vi det som framkommit i intervjuerna med hjälp av den teoretiska 
modell vi presenterar i kapitel 3; kategorierna vi använder i analysen är som vi berättat tidigare 
hämtade därifrån och vi har även (i 1.2.) förklarat varför vi anser att modellen motsvarar vårt 
syfte och frågeställningarna vi vill besvara i uppsatsen.  
 
Underrubrikerna till detta kapitel är kategorierna som vi hämtat och översatt från Sanna Taljas 
modell. Innan vi presenterar analysresultatet förklarar vi hur repertoarerna fungerar i de olika 
kategorierna. Förklaringarna är baserade på Taljas modell (se 3.1.). I 6.1. t.o.m. 6.9. går vi 
igenom förekomsten av uttalanden i varje kategori samt vilken repertoar vi anser att de hör till. 
Resultatet presenteras även i analysschemat som är bilaga 3. Vi kommer även att diskutera vaga 
och tydliga uttalanden. (För en förklaring av vad som skiljer dem åt, se 2.2.5.) 
 
För att förtydliga tillvägagångssättet går vi först kort igenom de tre repertoarerna: Den 
folkbildande repertoaren anlägger ett kulturhistoriskt perspektiv på arbetet med samlingar: 
beståndsutvecklingen ska framförallt utgå från långsiktiga mål och inte användarnas eller de 
potentiella användarnas önskemål, som ju är föränderliga. Biblioteket definieras inom den här 
repertoaren som främst en utbildande institution. Det är bibliotekarierna som beslutar om 
inköpen. Enligt den alternativa repertoaren ska biblioteket komplettera andra förmedlingskanaler. 
Det ska ske genom att man fokuserar på alternativa och ickekommersiella kulturella uttryck. Den 
efterfrågansinriktade repertoaren utgår från låntagarnas behov och önskemål som den inte heller 
lägger sig i. Bibliotekarierna ser till bl.a. utlåningsstatistik, användarundersökningar och 
topplistor vid inköp. 
 
Det kommer visa sig att repertoarerna inte representeras på något entydigt sätt i intervjusvaren, en 
och samma bibliotekarie kan i själva verket hoppa mellan dem i sina uttalanden, precis som 
många av de intervjuade gjorde i Taljas undersökning.86 När utsagorna varit svårtolkade har vi 
diskuterat oss fram till vad vi anser vara ett rimligt resultat och i texten förmedlar vi hur vi har 
tänkt. Vidare kan ett och samma uttalande falla under olika kategoriseringar, eller koder, 
beroende på hur vi ser på uttalandet för tillfället. Alltså kan ett uttalande som handlar om TV-
spelsbibliotekets roll även säga något om vilket material som inte bör införskaffas. 
 
Som vi berättat tidigare (se 3.2.) har vi gjort ändringar i kategorin Oönskat material och helt tagit 
bort den som hos Talja heter Distribution among styles. Den senare saknas alltså nedan. 
 

6.1. TV-spelsbibliotekets roll 
 
Inom den folkbildande repertoaren ser man musikbiblioteket som en kulturell institution, en 
samhällelig inrättning för en viss typ av tjänster eller uppdrag, i det här fallet ett kulturbärande 
uppdrag. Den alternativa repertoaren menar att musikbibliotekets roll är att tillhandahålla 
alternativ till majoritetskulturen. Den efterfrågansinriktade repertoaren ser musikbiblioteket som 
en tjänsteinriktad institution som ger biblioteksbesökarna det de vill ha. 
 

                                                   
86 Talja 2001, s. 67. 
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Några uttalanden som vi tolkat som relevanta för den folkbildande repertoaren står inte att finna i 
denna kategori. Däremot tre – två vaga och ett tydligt – som knyter an till den alternativa 
repertoaren. Linnéa säger att hon tycker det är viktigt med allmän tillgång till TV-spel, och senare 
att biblioteket ska tillgängliggöra alla de kulturyttringar som finns. Båda dessa uttalanden ser vi 
som vaga. Ett uttalande från Sofia betecknar vi som tydligt: Hon menar att det är viktigt med 
allmän tillgång till TV-spel (det är ju en stor del av nöjesindustrin) och att det skulle vara 
problematiskt att låna ut videofilm men inte TV-spel. Varför skulle vi inte ha TV-spel? säger hon. 
Enligt henne ska biblioteket vara ett ”vardagsrum för befolkningen” där alla ska kunna hitta 
något som passar dem, vare sig de är intresserade av att söka information eller läsa tidningar om 
ishockey. Information och nöjsam läsning, som hon uttrycker det. Och i denna kontext passar 
TV-spelen in eftersom det är så många som spelar: folk ska hitta det som intresserar dem, oavsett 
medium.  
 
Också den efterfrågansinriktade repertoaren finns representerad. Anna säger att det tidigare var 
mycket pekpinnande men att det nuförtiden i hög grad är användarna som styr utbudet. Detta 
uttalande har vi betecknat som tydligt. Linnéa talar om oaser, mötesplatser och interaktivitet, och 
om att biblioteket ska tillhandahålla ”i alla fall ett utsnitt av det mesta”. Linnéas uttalande är vagt. 
Detsamma gäller när samma informant säger att TV-spelverksamheten bidrar till att biblioteket 
får nya – och nya sorters – besökare. Sofia talar också hon om att med hjälp av TV-
spelsverksamheten liksom vill fånga in dem som inte tidigare använt biblioteket. Samtidigt säger 
hon att TV-spelsverksamheten riktar sig till alla, vilket gör att vi ser hennes uttalande som tydligt. 
 

6.2. Idén bakom beståndsutvecklingen 
 
Den folkbildande repertoaren menar att man bör ha ett grundläggande (basic) utbud där varje 
genre finns representerad. Den alternativa repertoaren vill spegla det faktum att det finns mer än 
dikotomin klassisk musik/hitlistmusik. Den efterfrågansinriktade repertoaren utgår från 
efterfrågan. 
  
Den alternativa repertoaren känns igen i följande uttalanden: Linnéa anser att man som 
bibliotekarie ska vara väldigt positiv till det som är nytt. Det ska finnas något för alla och därför 
har TV-spelen en självklar plats på biblioteket. Det här uttalandet är vagt. Detsamma tycker vi 
gäller utsagan där hon talar om barnkonventionen och om att på biblioteket ska alla grupper 
kunna hitta någonting som passar just dem. Ett annat uttalande är tvetydigt: Linnéa säger att hon 
uppfattar biblioteksuppdraget som tudelat: de lånar ut ”den smala litteraturen” och ”det som är 
litet udda” men nuförtiden arbetar de också mycket med inköpsförslag. Hon berättar t.ex. om ett 
formulärsystem på nätet som de marknadsfört och med hjälp av vilket låntagarna kan påverka 
utbudet på ett direkt sätt. Detta uttalande ansluter till både den alternativa repertoaren och den 
efterfrågansinriktade repertoaren, och i båda fallen på ett tydligt sätt. I samband med att Sofia 
talar om beslutet att låna ut TV-spel berättar hon om hur hon när beslutet väl var fattat började 
orientera sig på området och försökte höra vad killar och tjejer tycker om i olika åldrar. Detta 
uttalande vill vi kalla vagt. Lite längre fram levererar hon ett långt uttalande som vi betecknar på 
samma sätt. Det kan sammanfattas i följande mening: ”Får man det ena och det andra och det 
tredje, så blir det en bra smet av alltihop.”  
 
Den efterfrågansinriktade repertoaren representeras i den här kategorin representeras av samtliga 
informanter. Annas idé med beståndsutvecklingen är att det på biblioteket ska finnas något för 
alla: ”Alla ska kunna hitta något som tilltalar dem, alla ska hitta något som de tycker är kul eller 
intressant.” Hon berättar samtidigt om sin chef som vill att det första som ska dyka upp i huvudet 
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på kommuninvånarna när de vaknar är en bild av stadsbiblioteket, och om de numer obsoleta 
pekpinnarna. Dessa uttalanden menar vi är tydliga. (Uttalandet om pekpinnarna kan för övrigt ses 
som en kritik av de ideal som finns inom den folkbildande repertoaren, enligt vilka bibliotekarien 
i rollen som expert på sätt och vis ska stå till doms över vad som är bra respektive dåligt.) På ett 
ställe säger Linnéa att de på grund av den omfattande efterfrågan i hög utsträckning tillmötesgår 
besökarnas önskemål. Hon säger att hon inte har något annat val, eftersom verksamheten är i ett 
uppbyggnadsskede. Detta uttalande menar vi är tydligt. Anna berättar att de inte har några styr- 
eller policydokument för TV-spelsverksamheten, utan att de utgår från en paragraf i 
bibliotekslagen om att tillhandahålla medier, samt ett övergripande dokument som är upprättat på 
stadsbiblioteket och som säger att de ska arbeta efter tre ”processer”. I sammanhanget säger hon 
att utbudet ska styras efter kommuninvånarnas behov och kunskaper. Detta anser vi ansluter 
tydligt till den efterfrågansinriktade repertoaren. Även Sofia säger saker som vi kopplar till 
samma repertoar: Det är viktigt med allmän tillgång till TV-spel för hon har förstått ”att det är en 
stor del av nöjesindustrin” och det skulle vara problematiskt att låna ut film och inte TV-spel. 
”Jag menar, vi har ju film, varför skulle vi inte ha TV-spel?”. Detta uttalande menar vi är vagt.  
 

6.3. Aspekter som kritiseras 
 
I den här kategorin kritiserar de tre repertoarerna varandras beståndsutvecklingsstrategier. Den 
folkbildande repertoaren vänder sig mot strategier som utgår från efterfrågan och som köper 
sådant som råkar vara populärt för stunden. Den alternativa repertoaren kritiserar strategier som 
följer mainstreamutbudet och som baserar sina val på ett slags instruerande synsätt utgående från 
idéer om så kallad god smak. Den efterfrågansinriktade repertoaren i sin tur motsätter sig en 
sådan strategi som bygger på idéer om finkultur och kvalitet, vilket enligt den här repertoaren är 
alldeles för abstrakta begrepp i sammanhanget. 
 
Linnéa menar visserligen att barnen har ett behov av våldsamt innehåll (hon talar om deckare 
etc.) men att de blir ”matade med det”.  Detta uttalande placerar vi i den folkbildande repertoaren 
(vagt) – fast hon har identifierat vad som är populärt vill hon inte böja sig för efterfrågan (de blir 
matade med det). Lite senare säger hon saker som vi tolkar på samma sätt. Hon tillmötesgår i hög 
utsträckning biblioteksbesökarnas önskemål – men bara för att hon inte anser sig ha något annat 
val. Hon har varken nödvändiga urvalsmöjligheter eller kunskaper för att kunna köpa vad hon 
uppfattar som kvalitetsspel. 
 
När Sofia under intervjun talar om ”kunskapsborgar” och kassettband verkar hon mena att en 
kunskapsborg är något som stänger ute saker: på 70-talet ville man inte låta barnen lyssna på 
inspelade sagor – man skulle läsa högt för dem. Nu vill hon inte välja bort ett medium som de 
gjorde då. Detta ser vi som en vag kritik av konceptet god smak och uttalandet kan därmed anses 
höra till den alternativa repertoaren.  
 

6.4. Urvalskriterier 
 
Giltiga urvalskriterier är enligt den folkbildande repertoaren främst historiskt värde. Enligt den 
alternativa repertoaren är det det som kommer från marginaliserade områden, det som är 
experimentellt och sådant som representerar ”nya trender”. Den efterfrågansinriktade repertoaren 
anser att man systematiskt bör följa den lokala efterfrågan, vilken är det viktigaste urvalskriteriet. 
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Liksom i frågan om TV-spelsbibliotekets roll kan inga svar som är relevanta för den här 
kategorin sorteras till den folkbildande repertoaren. Vissa uttalanden från Anna anknyter däremot 
på ett tydligt sätt till den alternativa repertoaren: Hon försöker nämligen variera bibliotekets 
totala TV-spelsutbud genom att köpa andra sorters spel än vad barn- och ungdomsavdelningen 
gör, t.ex. sådana med högre åldergränser. Hon skulle också vilja att det fanns ett bredare utbud att 
välja ifrån och hon berättar om en person anknuten till Goodgame som sagt att det finns få spel 
för tjejer, vilket hon uppenbarligen tagit fasta på och beklagar. Två uttalanden från Linnéa ger 
också uttryck för tydliga kopplingar till samma repertoar. De vi menar är när hon säger att på 
biblioteket ska det finnas något för alla och därför bör där finnas TV-spel, samt när hon säger att 
hon tror att biblioteken började intressera sig för TV-spel när de upptäckte att det fanns mer än 
bara krigsspel, det vill säga ”spel som riktade sig till tjejer [och] pedagogiska spel”. Linnéa vill 
inte heller styra utbudet i någon särskild riktning. Ett långt uttalande i vilket hon pratar om att det 
inte behöver vara ett sådant tempo i spelen – man ska kunna vila, lära sig vara en bra kompis och 
annat – vill vi därför kalla ett tydligt uttalande inom samma repertoar. Detsamma gäller det här: 
Hon säger att ett inledande mål var att på olika sätt tillmötesgå ”olika typer av intressen” och 
liksom Anna beklagar hon bristen på (i det här fallet sport-) spel för tjejer, varför hon aktivt 
försöker hitta spel som kan tänkas passa denna grupp. Vidare tycker hon att inte att det finns spel 
som biblioteket ska avstå från att köpa, bortsett då från de mest våldsamma. På ett annat ställe 
säger hon att bibliotekets uppdrag är att tillgängliggöra ”det som finns”. Det förra uttalandet är 
tydligt och det senare är vagt. Ett sista uttalande som vi anser har tydliga kopplingar till såväl den 
efterfrågansinriktade repertoaren som den alternativa repertoaren är det när hon talar om den 
förändrade inköpspolicyn, den smala litteraturen och det udda, och om inköpsförslag via internet.  
 
Sofia säger att hon när det gäller urval helt enkelt utgår från rekommendationerna i katalogerna 
från FörlagEtt och Bibliotekstjänst – och från dem köper hon liksom nästan vadsomhelst och 
placerar det på sin avdelning. Detta ansluter till den alternativa repertoaren menar vi, och 
dessutom tydligt. Ett annat uttalande från samma informant som vi tolkar på samma sätt är det 
när hon säger att hon i arbetet med att avgöra vad som passar på biblioteket frågar kollegors barn 
och personliga bekanta. Ett tredje uttalande som vi också kategoriserar på samma sätt är när hon 
säger att det finns spel till alla möjliga besökargrupper, även de äldre. I likhet med Anna och 
Linnéa beklagar Sofia även att det finns så få spel som riktar sig specifikt till tjejer. För att väga 
upp letar hon därför upp spel som hon anser tilltalar tjejer och kvinnor. Detta uttalande menar vi 
är tydligt. När Anna får frågan vilken funktion hon anser att ska spelen ska ha säger hon att hon 
inte vill styra utbudet i någon speciell riktning. Detta uttalande är vagt. Sofia säger även att 
spelen som finns på hennes bibliotek ska kunna passa alla, hon vill ha ett utbud som riktar sig till 
både tjejer och killar och olika åldersgrupper. Detta menar vi är en tydlig artikulering av den 
alternativa repertoaren. 
 
När Anna säger att utbudet ska baseras på kommuninvånarnas behov och kunskaper anser vi att 
det anknyter tydligt till den efterfrågansinriktade repertoaren. Detsamma när hon säger att hon 
gärna skulle ta emot inköpsförslag om bara några sådana kom. Linnéas uttalande om att hon är 
mer öppen för inköpsförslag när det gäller TV-spel än böcker, och att hon i hög utsträckning 
tillmötesgår besökarnas önskemål anser vi också är tydligt. När Sofia talar om att ”utöka när 
utlåningssiffrorna sviker” och om att ”möta de nya tiderna” genom att erbjuda spel som passar 
både tjejer och killar i olika åldrar anser vi att det är ett vagt uttalande. 
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6.5. Användarkategorier 
 
Den folkbildande repertoaren skiljer i denna kategori mellan de som lyssnar på musik för att lära 
sig och de som lyssnar för nöjes skull; de som lyssnar för att lära sig är hos Talja musikstudenter. 
Även om det nuförtiden finns människor som studerar ämnet TV-spel så har inte bibliotekarierna 
vi intervjuat haft denna grupp i åtanke när de funderat på vilka TV-spelsverksamheten egentligen 
riktar sig till. Detta gör att vi fått fokusera på resonemang om TV-spelens pedagogiska respektive 
underhållande värde för besökaren sett från bibliotekariernas perspektiv. Den alternativa 
repertoaren gör en uppdelning mellan passiva och specialiserade lyssnare. Inom den 
efterfrågansinriktade repertoaren delas användare upp på flera olika sätt enligt modellen. 
Kategoriseringar som kan förekomma är användare/ickeanvändare och uppdelningar mellan olika 
generationer och deras omväxlande preferenser. 
 
Följande uttalanden ansluter till den alternativa repertoaren: Ett exempel på specialiserade spelare 
förekommer i följande exempel där Linnéa talar om de nya grupper de når. Hon säger att det 
främst är sjuttonåriga killar. Däremot riktar sig TV-spelsverksamheten till alla: ”Det är klart att vi 
ska ha alla.” Sofia däremot talar om tjejer och TV-spelande och säger att det är synd att det finns 
så få spel ”som är riktade specifikt till tjejer”. För att väga upp letar hon aktivt efter spel som hon 
tror kan tilltala tjejer och kvinnor. Dessa räknar vi som vaga uttalanden. 
 
Majoriteten av uttalandena i den här kategorin kopplar vi till den efterfrågansinriktade 
repertoaren. Ett exempel på den repertoarens ålderstänkande är när Anna berättar om hennes 
biblioteks uppdelning av barn- och vuxenspel – avdelningarna är skilda från varandra – ett tydligt 
uttalande. Samma uppdelning i barn och vuxna diskuteras av Linnéa. Sofia å sin sida refererar till 
sin egen ålder och säger att folk i hennes ålder inte spelar, vilket vi ser som ett tydligt uttryck för 
den efterfrågansinriktade repertoaren. Hon har även tänkt på att placera spel för vuxna på en egen 
avdelning. Det uttalandet har vi tolkat som tydligt tillhörande samma repertoar. Linnéa säger att 
TV-spelen nuförtiden blivit så mycket mer än de en gång var, och när de olika titlarna utsätts för 
konkurrens blir de intressanta för fler användare och dessa ställer olika slags krav. TV-spelen i 
sig är inte en åldersbunden kulturyttring, säger hon också. Dessa uttalanden är tydliga, anser vi. 
 
Om man sedan går över till att tala om ickeanvändare, både av biblioteket i stort och av TV-
spelsbiblioteket, säger Anna att hon tror att TV-spelen kanske leder till att biblioteket når nya 
grupper. Det här sättet att tala om användarkategorier ser vi som tydligt tillhörande den 
efterfrågansinriktade repertoaren: närvaron av det nya mediet på biblioteket ska göra användare 
av icke-användare, antingen genom att den som inte spelar TV-spel blir en TV-spelare eller den 
som inte är biblioteksanvändare blir biblioteksanvändare. Sofia talar om att man (biblioteken) 
måste försöka anpassa sig för att uppmärksamma allmänheten på bibliotekets existens. Det är ett 
av syftena med TV-spelsverksamheten: tanken är att den ska attrahera de som inte använt 
biblioteket tidigare och samtidigt ha positiv effekt på biblioteksverksamheten i stort. Detta tolkar 
vi som ett tydligt uttalande. Linnéa är inne på samma linje: Hon säger att bibliotekets uppdrag är 
att ”tillgängliggöra det som finns” och de ska tillhandahålla ett utsnitt av det mesta. Biblioteket 
ska erbjuda upplevelser och interaktivitet, det ska vara en ”oas” och en mötesplats – och denna 
mötesplats anses locka nya sorters besökare, folk som aldrig varit på ett bibliotek tidigare. Även 
detta är ett tydligt uttalande.  
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6.6. TV-spelskategorier 
 
Denna kategori handlar om hur man delar upp mediet i fråga i kategorier, vilket är relevant för 
hur man bygger upp sina samlingar och inom vilka kategorier man tror sig behöva göra inköp för 
att få en bra och heltäckande samling. Den folkbildande repertoaren står i denna kategori för en 
uppdelning mellan seriöst/lättsamt, bestående/flyktigt och klassiker/dagsländor. Den alternativa 
repertoaren gör en uppdelning mellan det som är mainstream och det som är marginaliserat samt 
ställer kommersiellt mot ickekommersiellt. Den efterfrågansinriktade repertoaren ställer 
populärmusiken mot rariteterna och nyheter mot underanvänt material, vilket innebär att 
paralleller dras mellan aktualitet och popularitet. (Vi har en kommentar till den här kategorin och 
det är att Talja inte tar upp någon diskussion om barn- och ungdomsmusik eller nutida 
”kontroversiell” musik. Om hon gjort det hade det varit särskilt relevant för oss då det verkar som 
att bibliotekarierna tänker så när de kategoriserar TV-spel – kanske p.g.a. Pegi.) 
 
De flesta uttalanden hamnar under den alternativa repertoaren, vilket har att göra med att 
informanterna diskuterar mainstream-begreppet och marginaliserade och kommersiella 
produkter. Mer sällan talas det om TV-spel som seriösa eller lättsamma som i den folkbildande 
repertoaren. Linnéa efterlyser spel där man som spelare inte behöver tillgripa våld för att lösa 
problem utan istället använder mer fredliga metoder osv. Uttalandet tyder på att hon upplever det 
som att de flesta mainstreamspelen innehåller våldsamma lösningar och att hon om hon kunde 
skulle köpa in spel som hon upplever som marginaliserade eller ickekommersiella. Därför vill vi 
mena att uttalandet anknyter till den alternativa repertoaren på ett tydligt sätt. 
 

6.7. Oönskat material 
 
Denna kategori handlar om sådant material som enligt de tankegångar repertoarerna ger uttryck 
för inte ska premieras vid inköp. Enligt den folkbildande repertoaren är det nymodigheter, sådant 
som är inne eller ytligt, samt det som betraktas som underhållning. Den alternativa repertoaren 
avstår från det som ligger på försäljningslistorna och i fallet med musiken basic rock och basic 
classics. Den efterfrågansinriktade repertoaren bortser från sådant som man kommit fram till inte 
kommer att intressera låntagarna.  
 
Här upplever vi inte att informanterna överhuvudtaget tänkt i sådana banor. De spel som de anser 
kan väljas bort är istället de våldsammaste, oavsett hur populära eller alternativa, 
djupa/konstnärliga eller ytliga de är. Därför kan inte intervjusvaren appliceras på den här 
kategorin. Men informanternas åsikter är ändå värda att ta upp så det gör vi nedan. 
 
Anna är den enda av informanterna som inte talar om att begränsa, ibland minimera, utbudet av 
så kallade våldsspel. Istället går hon efter inköpsförslag från bekanta och andra, vilka ibland 
rekommenderar våldsspel som hon också väljer att köpa in. Samma sak när hon utgår från 
sambindningslistorna. Linnéa vill däremot inte att biblioteket, eller snarare hennes avdelning, ska 
låna ut de ”extremt våldsamma spelen”, ”våldsspelen” och de ”krigsinriktade spelen”. Detta 
motiverar hon delvis med olika analogier mellan tjejer och killar; man får intrycket att hon liksom 
vill skydda tjejerna från det som killarna håller på med. Vålds- och krigsspelen är för övrigt de 
enda spel som hon tycker avdelningen ska avstå från att köpa in. Sofia resonerar ungefär likadant, 
fast hon pratar inte så mycket om tjejer och killar; hon jämför istället TV-spel och böcker. Hon 
säger att hon inte vill köpa in böcker som är rasistiska, spekulerar i våld och pornografi eller kan 
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upplevas som kränkande. Om TV-spel säger hon att hon inte vill köpa de som är ”alltför brutala”, 
vilket antagligen betyder samma sak. Men eftersom hon tycker att våldet i TV-spelen är mer 
framträdande än det i böckerna så tycks kraven på de förra vara hårdare – och då verkar redan 
kraven på böckerna vara omfattande (mycket kan upplevas som kränkande). Hennes sätt att tänka 
i denna fråga borde då rimligtvis resultera i noll spel med några som helst inslag av våld på 
hennes bibliotek. Så är dock inte fallet. 
 
I fallet med Anna och Linnéa beror naturligtvis skillnaderna i synen på våldsspel att Linnéa 
arbetar på barn- och ungdomsavdelningen. Sofias bibliotek har däremot ingen sådan uppdelning – 
TV-spelen står ju på det så kallade bibliotekstorget, en central, öppen yta som är det första man 
möter när man kommer in genom entrén. 
 

6.8. Urvalsexpertis 
 
Denna kategori handlar om den expertis som anses vara nödvändig för att de ansvariga 
bibliotekarierna ska kunna göra genomtänkta val i frågan om beståndsutveckling. Repertoarerna 
har olika uppfattningar om vad expertis innebär: Enligt den folkbildande repertoaren krävs en 
examen i musikologi eller annan avancerad musikalisk träning för att bibliotekarien ska kunna 
göra anspråk på att vara kvalificerad i denna fråga. Den alternativa repertoaren vill att 
bibliotekarien ska känna till marginaliserade kulturyttringar samt vara bekant med små, 
oberoende producenter. Enligt den efterfrågansinriktade repertoaren är bibliotekarien kompetent 
om hon äger kunskap om såväl befintliga som potentiella användares behov och önskemål. 
 
Följande uttalanden anser vi har att göra med den folkbildande repertoaren: Anna talar vid ett 
tillfälle om vad hennes kollegor sagt när det gäller TV-spelen: t.ex. lär någon av dem ha klagat på 
att ämnet TV-spel inte ingick i deras utbildning som de slutförde för årtionden sedan. Detta 
menar vi är ett tydligt uttalande eftersom kunskap likställs med utbildning. Enligt den 
folkbildande repertoaren inbegriper urvalsexpertis även musikalisk träning, vilket i det här fallet 
kan sägas motsvaras av erfarenhet av TV-spelande. Om detta säger Anna att hon aldrig någonsin 
spelat TV-spel och att hon inte vet någonting om dem, och att hon därför tar hjälp av mer erfarna 
personer i hennes omgivning. Det handlar alltså om andrahandskunskap, för att inte säga 
tredjehandskunskap. Men det leder ändå till att hon blir insatt i vad som kan vara värt att köpa. 
Uttalandet anser vi vara vagt, just för att det inte är den särskilda bibliotekariens kunskap det 
handlar om. Ett annat liknande vagt uttalande är när Linnéa talar om TV-spelens konstnärliga 
kvaliteter: hon säger att hon läst på en del om TV-spel efter att de börjat med verksamheten (men 
enligt henne själv inte tillräckligt) bl.a. om olika sorters kriterier som hon inte specificerar 
närmare. 
 
Två uttalanden hör till den efterfrågansinriktade repertoaren. Det första är när Anna säger att hon 
gärna skulle ta emot inköpsförslag från biblioteksbesökarna för att komplettera sättet på vilket 
hon annars väljer spel. Uttalandet har vi betecknat som vagt – inköpsförslagen ses ju av Anna 
endast som komplement. Det andra uttalandet är när Sofia berättar om hur hon, efter att hon 
tillsammans med sina kollegor bestämde sig för att börja låna ut TV-spel, kände sig tvungen att 
”orientera” sig på området. Detta skedde inte genom att hon själv började spela TV-spel, nej 
istället hörde hon sig för om vad biblioteksbesökarna kunde tänkas vilja ha. För Sofia verkar det 
alltså räcka med att vara medveten om låntagarnas önskemål, vilket gör att vi ser detta uttalande 
som tydligt. 
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6.9. TV-spelsbibliotekets etiska funktioner 
 
I denna kategori menar den folkbildande repertoaren att bibliotekets funktion ska vara att erbjuda 
biblioteksbesökarna en chans att utvecklas: att träna och kultivera sig själva inom det aktuella 
kulturområdet. Den alternativa repertoaren vill möjliggöra experiment och stöttar de mindre 
kommersiella alternativen. Den efterfrågansinriktade repertoaren vill endast tillfredsställa 
biblioteksbesökarnas behov utan att ha värderande attityder, och det ska finnas något för alla.  
 
Sofia pratar om att TV-spel är en stor del av nöjesindustrin och att det är många som håller på 
med dem. Bl.a. därför vill hon ge de som bor i de fattigare delarna av hennes stadsdel och som 
kanske inte har råd att köpa TV-spel (för att inte tala om konsoler) möjligheten att ändå ta del av 
dem på hennes bibliotek. Det här uttalandet kan tolkas som tydligt tillhörande både den 
folkbildande kategorin och den efterfrågansinriktade kategorin. 
 
Linnéa berättar att hon tror att biblioteken blev mer intresserade att ha TV-spel när de upptäckte 
att det fanns mer än bara krigsspel, hon exemplifierar med spel för tjejer och pedagogiska spel. 
Detta uttalande tycker vi ansluter tydligt till den alternativa repertoaren. Uttalandet om sportspel 
för tjejer osv., som vi gått igenom tidigare, är av relevans även för denna kategori: sättet Linnéa 
uttrycker sig på tyder på att hon gärna skulle stötta alternativen, om de bara fanns tillgängliga, 
och därmed ansluter uttalandet till den alternativa repertoaren på ett vagt sätt. Hon talar sedan om 
alternativ på ett annat sätt, om hur spännande det skulle vara med tillgång till experimentella 
genrer. Hon säger att hon har en förkärlek för vad hon kallar berättande spel eftersom ”man [som 
bibliotekarie] jobbar med berättande och skönlitteratur”. På ett annat ställe hoppar hon mellan 
repertoarerna. Allt börjar med att hon pratar om de mänskliga rättigheterna och hon fortsätter 
sedan med våldsamma TV-spel, fantasyspel i vilka det finns en ”distans i sagan” och TV-spelens 
eventuellt kultiverande funktion som hon framhåller. I det sista ser vi direkta och tydliga 
paralleller till den folkbildande repertoaren; resten spretar som sagt åt alla möjliga håll – tydliga 
kopplingar finns till alla tre repertoarerna samtidigt, vilket gör att uttalandet räknas tre gånger i 
analysschemat (bilaga 3), och även är ett tydligt exempel på hur en bibliotekarie i ett och samma 
uttalande kan använda sig av alla tre repertoarerna när de talar om de här sakerna. 
 
Sofia säger att TV-spelsutbudet på hennes bibliotek inte riktar sig till någon särskild grupp utan 
till alla. Detta uttalande överensstämmer med uppfattningarna vi har om den efterfrågansinriktade 
repertoaren. Vi räknar uttalandet som vagt; anledningen är att hon samtidigt säger att det är synd 
att det finns så få spel specifikt riktade till tjejer, vilket hon säger sig försöka åtgärda. Därmed är 
hennes attityd mer problematiserande än vad som annars är brukligt inom den här repertoaren. 
Samma repertoar kommer igen när Linnéa berättar om att faktaavdelningen skaffat TV-spel efter 
att det kommit in förfrågningar från biblioteksbesökarna om spel för en vuxnare målgrupp. Då de 
har en väldig efterfrågan, så tillmötesgår hon i hög utsträckning besökarnas önskemål – men hon 
planerar att ”sätta sig in i det” på ett annat sätt när utbudet blivit större. Liksom Sofia komplicerar 
hon alltså frågan en aning. Ett uttalande från Anna ser vi också som vagt: ”Alla ska kunna hitta 
någonting som tilltalar dem, alla ska hitta något som de tycker är kul eller intressant.” 
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7. Sammanfattning och diskussion  
 
I det följande ska vi jämföra svaren från informanterna med texterna från kapitel 4 i syfte att 
besvara fråga 2 och 3 från avsnitt 1.1. 
 

7.1. Naturliga kategorier 
 
Kategorierna som gett namn åt 7.1.1. och 7.1.2. har vi fått fram efter läsning av texterna om de 
andra nya medierna (se 2.2.5. och kapitel 4). Materialet är hämtat från kapitel 4 och 5.  
 

7.1.1. Motiv och strategier  
 
I texterna om datorspel tar Anette Eliasson upp begreppen jämlikhet och demokrati som motiv 
bakom införandet. Dessa teman återfinns även i några av de andra texterna om nya medier: Enligt 
Fonogrammen och kulturpolitiken var tanken med bibliotekens musikverksamhet till en början att 
göra det möjligt för folk som inte hade den erforderliga utrustningen att lyssna på skivor, vilket 
skedde genom att man koncentrerade bibliotekens musikverksamhet på avlyssning. Detta kan 
sägas vara ett demokratiskt initiativ i enlighet med Eliassons idéer. Liknande åsikter diskuteras 
även i utbildningsdepartementets rapport om bibliotekens musikverksamhet och i Frida 
Antonssons och Karin Niklassons uppsats om datorspel. Även det som man med Eliasson kan 
kalla jämlikhetsmålet tas upp. I den undersökning Eliasson skriver om i sin andra artikel ville 
några av de intervjuade bibliotekarierna minska skillnaderna mellan de som hade tillgång till 
datorer och barn som inte hade det. I texterna om musik framkommer det att man med 
verksamheten ansåg sig nå de som hade svårt att tillgodogöra sig det tryckta ordet, t.ex. 
invandrare och analfabeter. I sin uppsats om videofilm skriver Jonasson att några av målen med 
verksamheten också där var att lösa invandrarnas informationsbehov. Dessutom ville man minska 
skillnaderna mellan glesbygds- och storstadsbefolkning genom att med videomediet underlätta 
kulturellt utbyte. I vår undersökning är Sofia den enda av informanterna som diskuterar frågan 
om jämlikhet kontra socioekonomisk ställning – hon talar om att låna ut konsoler, så att de som 
inte har råd att köpa någon sådan ändå ska ha glädje av bibliotekets TV-spelsverksamhet. Här är 
även begreppet demokrati relevant. Varken Anna eller Linnéa verkar ha tänkt i sådana banor, 
förmodligen på grund av stadsbibliotekets annorlunda geografiska och sociala situation – Sofias 
bibliotek ligger i vad man på goda grunder kan anta är en fattig förort. 
 
Eliasson skriver även om ett antal mål: det demokratiska målet, jämlikhetsmålet, det kulturella 
målet, det pedagogiska målet, marknadsföringsmålet. Variationer på inofficiella mål av den typen 
– med inofficiella menar vi att de sällan verkar ha formulerats i styrdokument eller liknande – 
finns också representerade i utsagorna från våra informanter. Till att börja med verkar de ha tänkt 
mycket på TV-spelen som ett sätt att visa att de finns, även om Anna inte vill säga att TV-spelen 
ska fungera som ett dragplåster. Både Anna och Linnéa nämner bibliotekschefens catchphrase – 
när kommuninvånarna vaknar på morgnarna ska de tänka på stadsbiblioteket – som något att 
anpassa sig efter. De marknadsför även systemet med internetformulär för att synliggöra 
verksamheten. Linnéa talar om TV-spelen som ett svar på ”kraven på omvärldsbevakning” och 
om hur hon hoppas att sjuttonåriga killar ska berätta för sina kompisar att på biblioteket finns det 
något för alla. Sofia, som dock aldrig nämner bibliotekschefen, talar beundrande om Malmös 
stadsbiblioteks förmåga att profilera sig, om vikten av att utvidga verksamheten när 
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utlåningssiffrorna går ner och att anpassa den till de nya tiderna, vilket ska locka nya besökare 
som tidigare kanske inte reflekterat över bibliotekets existens. Det i de andra texterna 
återkommande motivet att man hoppas att de nya medierna ska få en positiv effekt på den övriga 
biblioteksverksamheten motsvaras i intervjuerna av Sofias uttryck ”spilla över”. Eliassons 
pedagogiska aspekter är närvarande i intervjusvaren såtillvida att själva spelen enligt Anna, 
Linnéa och Sofia gärna får lära den som spelar olika sociala och tekniska färdigheter, men det är 
egentligen inte fråga om något pedagogiskt mål i Eliassons mening – de lånar som sagt inte ut 
konsoler, och vad vi vet håller de inga instruktionskurser om hur man använder sådana. Alla 
informanterna betonar däremot med emfas Eliassons kulturella mål: på biblioteket ska det finnas 
något för alla och helst så mycket som möjligt. 
  
Marknadsföringsmålet känns igen i Charlotte Anderssons uppsats om manga, i Forséns artikel om 
serier, och i Jonassons uppsats om videofilm. Även informanterna i vår undersökning betonar 
vikten av att locka besökare, det framstår faktiskt som det övergripande målet. Här kan man även 
påminna om den användaraspekt som Eliasson skriver om i artikeln Pedagogiska aspekter på 
datorverksamhet för barn: De intervjuade bibliotekarierna talar, liksom några av de intervjuade 
bibliotekarierna i den undersökning Eliasson berättar om, om olika sätt att bistå 
biblioteksbesökarna så att de ska kunna påverka utbudet i den riktning de vill. Internetformulären 
är ett exempel, beslutet att påbörja TV-spelsverksamheten efter önskemål från låntagarna, som 
Anna pratar om, är ett annat.  
 
Angående tecknade serier säger Stenflo och Forsén att serierna var ett led i en satsning på att 
locka personer i åldrarna 15-26.  Det här känns på olika sätt igen i intervjusvaren, åtminstone när 
det gäller hur det var i verksamhetens inledningsskede: Stadsbiblioteket började med att placera 
TV-spelen på barnavdelningen för att sedan installera ytterligare en TV-spelssamling vid 
faktaavdelningen. Stadsdelsbiblioteket hade först spelen på avdelningen för unga vuxna men 
flyttade dem sedan till det så kallade bibliotekstorget. Men agerandet har inte varit en konsekvens 
av någon speciell strategi, TV-spelsverksamhet är i själva verket menad att vara gränslöst 
inkluderande – den riktar sig till alla.  
 
Patrik Jonasson skriver att videofilmsverksamheten delvis var tänkt att vara ett alternativ till de 
kommersiella kanalernas våldsamma utbud. Man kan i intervjusvaren i denna undersökning se 
tendenser till det slags motviktstänkande som Jonasson skriver om: två av informanterna vill 
begränsa mängden våldsgestaltningar som barnen och ungdomarna annars matas med. Men i ett 
avseende, förutom det att motviktstänkandet inte är lika uttalat som hos Jonasson och inte heller 
är anledningen till att man påbörjat verksamheten, skiljer sig informanternas utsagor från de 
åsikter som kommer till uttryck hos Jonasson. Linnéa och Sofia anlägger nämligen vad de kallar 
ett genusperspektiv – men som snarare bör kallas könsperspektiv – på verksamheten. De har velat 
köpa in spel som de tycker passar tjejer och de säger att de saknar spel i vilka protagonisten är en 
tjej. (Angående det här är det inte alldeles säkert att de fått allt de säger ur egen fatabur. Efter vad 
vi förstått har organisationen Goodgame, som bl.a. driver sådana här frågor och reser runt landet 
och utbildar bibliotekarier i ämnet TV-spel, haft ett ganska betydande inflytande på deras 
uppfattningar i den här frågan.) 
 
I Seriehjältarnas intåg på biblioteken skriver Ulla Forsén om tre sätt på vilka biblioteken förhöll 
sig gentemot serierna: Positiva-till-allt-inställningen var positivt inställd till serierna och menade 
att det visst fanns en plats för dem på biblioteken; men inom denna inställning talade man även 
om serierna som lästräning och en inkörsport till riktiga böcker. Serier betraktades alltså som ett 
gentemot boken underlägset medium. Kvalitetsinställningen betraktade serierna som ett neutralt 
medium. Negativa-till-serier-inställningen behöver inte förklaras vidare. Slapphetsinställningen 
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innebar att man inte alls reflekterade över serierna utan bara följde strömmen; begreppet 
grupptryck tas upp i sammanhanget. Förutom negativa-till-serier-inställningen känns alla 
förhållningssätt igen i intervjusvaren från våra informanter, i olika grad. Mest relevant är det 
sista: biblioteken vill inte hamna efter – det enligt informanterna nödvändiga med att hänga med i 
samhällsutvecklingen betonas gång på gång.  
 
Magnus Johansson skriver i uppsatsen om tecknade serier om hur en mindre värdecentrerad 
kulturpolitik lett till ökad acceptans för populärkulturella uttryck. Utsagorna från våra 
informanter speglar ett sådant förhållande: Sofia talar t.ex. om hur TV-spelen inte skulle kunna 
ha införts för tjugo år sedan, då biblioteken till och med var avogt inställda till kassettband enligt 
henne, och de andra berättar om ett tidigare instruerande synsätt: pekpinnar etc. En annan av 
Johanssons förklaringar är den att andra nyare medier som dykt upp efter serierna har ansetts 
farligare och övertagit deras hotbildsroll. Detta känns inte igen i intervjuerna: inget medium 
beskrivs som farligt. Johanssons tredje förklaring är det ökande antalet konstnärliga vuxenserier: 
biblioteken föredrar konstnärlighet framför underhållning enligt honom. Detta är däremot 
relevant för TV-spelsverksamhetsinitiativet – Linnéa talar t.ex. om vad hon kallar andra sorters 
spel, sådana med pedagogiska kvaliteter och som anlägger ett ”genusperspektiv”. En annan sak 
Johansson tar upp är att de artiklar han granskat ofta framhåller att det är bättre att barn läser 
serier än att de inte läser alls. På ett liknande sätt talas det om att TV-spelens närvaro på 
biblioteken kanske kan ha någon positiv effekt på övrig verksamhet. Johansson skriver även att 
seriemediet sedan 80-talet fört en relativt säker tillvaro på svenska folkbibliotek. TV-spelen 
verkar ha nått detta stadium rätt så omgående. 
 
I Från DOOM till Krakel Spektakels ABC var anledningen till att de aktuella biblioteken lånade 
ut datorspel att de ville öka tillgången till den nya tekniken, erbjuda ett kvalitativt utbud samt 
förmedla upplevelser och kunskap. De undvek, med ett undantag, våldsspel, och satsade istället 
på ”lek och kreativitet” och den typen av okontroversiella spel. Även om informanterna i vår 
undersökning talade en hel del om våldsamma spel var det okej för dem om spelen innehåller lite 
våld. I Från DOOM … kan man även läsa att de intervjuade bibliotekarierna ställde sig tvekande 
till idén om att låna ut datorspel – de saknade licenser, men även när det fanns sådana var de 
tveksamma. Biblioteken i vår undersökning väntade tills det fanns utlåningslicenser. De var inte 
tveksamma. 
 
I Manga på folkbibliotek? antyder Charlotte Andersson att anledningen till att biblioteken börjat 
låna ut manga är att den är så populär. Detta påminner om attityderna i vår undersökning: TV-
spelsverksamheten verkar ha uppkommit som ett svar på efterfrågan bland biblioteksbesökarna. 
Anderssons undersökning visade även att de intervjuade bibliotekarierna överlag var positivt 
inställda till manga och att denna positiva inställning ökade med vunnen kunskap. 
Bibliotekarierna i vår undersökning var positivt inställda till TV-spelen även utan någon särskild 
kunskap om dem. Anderssons informanter såg även manga som lästräning för dem som annars 
inte läser så mycket, de tyckte att läsa manga var bättre än att inte läsa alls. Här skiljer sig TV-
spelsverksamheten från mangaverksamheten: även om man kan tänka sig att de som spelar TV-
spel t.ex. tränar sin engelska var det inget som anfördes som argument. De intervjuade i 
Anderssons undersökning sa även att biblioteken ska vara en blandning av finkulturens högborg 
och en populärkulturens dito. Med det menade de att biblioteket skulle tillhandahålla det som är 
populärt, det som efterfrågas samt den lite smalare kulturen. Informanterna i vår undersökning 
har närmast identiska åsikter. Vidare var Anderssons informanter positivt inställda till nya 
medier, dessa skulle dock hålla en hög kvalitet. Även sådana åsikter framkommer i vår 
undersökning. Fast även om informanterna, till skillnad från dem i Andersson undersökning, hade 
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en hel del att säga om vad kvalitet är så hade de svårt att omsätta dessa åsikter praktiskt. Liksom 
Anderssons bibliotekarier är de därför beroende av recensionerna i sambindningslistorna.  
 

7.1.2. Problem 
 
I vissa kretsar87 ser man på TV-spel på ungefär samma sätt som man förr verkar ha sett på 
videofilm och tecknade serier, somliga menar rentav att TV-spelande kan leda till mord och 
liknande (även om dessa åsikter utgår från obekräftade anekdoter och hypoteser). De 
bibliotekarier vi intervjuade verkade inte tänka särskilt mycket på sådant, och TV-spelens på 
vissa håll dåliga rykte hade inte fått några konsekvenser för införandet. Visserligen ville två av 
informanterna minimera antalet våldsspel, och Anna berättade att hon till en början ”fegade” 
angående att köpa in spel med våldsinslag, men att TV-spelen på grund av deras för vissa 
obehagliga konnotationer helt skulle bannlysas från biblioteken var det ingen som ansåg. Några 
upprörda diskussioner om TV-spelens eventuella förråande egenskaper hade inte förekommit. 
Meningen med TV-spelsverksamheten är uppenbarligen inte att få ungdomarna på orten på andra 
tankar som i fallet med videofilmen; TV-spel med våldsinslag är en del av utbudet. På samma sätt 
som i Charlotte Anderssons uppsats om manga verkar informanterna visserligen vara medvetna 
om förekomsten av en negativt inställd opinion, men i likhet med Andersson hittade vi inga 
tendenser till vad hon kallar moralpanik, vilket Andersson tror kan bero på en ökad acceptans för 
populärkulturella uttrycksformer. En annan förklaring skulle kunna vara mangans likhet med 
serierna. I vår undersökning säger en av informanterna – Anna – att hon tror att anledningen till 
att TV-spelen på hennes bibliotek inte ansågs kontroversiella var deras likhet med cd-rom-spelen, 
som de haft sedan tidigare – det rörde sig bara om en ny plattform som hon uttrycker det. 
Anledningen till att det ändå tagit ganska lång tid för biblioteken att påbörja TV-
spelsverksamheten verkar alltså inte vara att TV-spelen ansetts som kontroversiella, t.ex. Linnéa 
pratar snarare om licenser och upphovsrätt, en fråga som även är återkommande i litteraturen om 
nya medier i kapitel 3. Anderssons undersökning visade även att mangan var utsatt för hård 
konkurrens av bibliotekets övriga medier, främst böckerna som var mer ”bekanta”. Informanterna 
i vår undersökning resonerade inte på det sättet – att TV-spelen inte var bekanta verkade istället 
vara till deras fördel.  
 
De nya medierna framställs ibland som ett hot mot kärnverksamheten: som en fiende till boken. 
Denna åsikt förs fram explicit i Perstrands uppsats om videofilm och i utbildningsdepartementets 
rapport från 1982, men känns även igen i t.ex. uppsatsen om manga där det ansågs viktigare och 
mer angeläget att tillhandahålla böcker. Några åsikter av den typen hade inte de bibliotekarier vi 
intervjuade, åtminstone inte efter vad som framkom i intervjuerna. Ingen talade om TV-spelen 
som en oönskad konkurrent eller fiende till boken. En av dem (Sofia) prioriterade rentav TV-spel 
ibland (när någon bok fått dåliga recensioner i katalogerna från Bibliotekstjänst och FörlagEtt 
köper hon hellre ett TV-spel). Någon misstänksamhet mot mediet i sig, av den typ som bl.a. 
Forsén skriver om, stod inte heller att finna. Snarare diskuterades olika positiva saker som TV-
spelande kunde föra med sig: den som spelar blir motoriskt kvick, hon lär sig hantera den nya 
tekniken som kommer att vara så viktig i framtiden (Sofia), man kan lära sig att vara en bra 
kompis och även utvecklas på en massa andra sätt (Linnéa). De bibliotekarier vi intervjuade var 
genomgående positivt inställda till TV-spel, de hade inte svårt för nya medier. Anna menade 
istället att de hade en överlag välkomnande attityd gentemot sådana – och i ett sådant ljumt 
debattklimat spelar inte några moraliska diktat från Bibliotekstjänst någon roll, som hos Forsén. 
                                                   
87 Se: Wikipedia contributors 2008. Jack Thompson (attorney). Wikipedia, The Free Encyclopedia. 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jack_Thompson_%28attorney%29&oldid=201475371 [2008-03-28] 
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Dock vittnar uttalanden från Linnéa och Sofia om en annan sorts motstånd, som inte har att göra 
med de nya medierna i sig, utan med det Perstrand skriver om som okunskap och osäkerhet. Både 
Linnéa och Anna säger saker som låter sig tolkas på det sättet: Beslutet att låna ut TV-spel möttes 
enligt Linnéa av ett motstånd som motiverades med argument som att det inte var något man 
hade lärt sig på sin utbildning. Hennes kollegor sa sådant som ”vi har fått ansvar för något vi inte 
varit med och beslutat om”, och vissa kände enligt Linnéa oro eftersom de inte visste något om 
TV-spel. Anna å sin sida talar om biblioteken som ”kunskapsborgar” och berättar en anekdot om 
sjuttiotalsbibliotekets motstånd mot kassettband – vilket känns igen från t.ex. Perstrand. Men hon 
säger inget om att TV-spelen skulle ha bemötts på ett liknande sätt. 
 
Även olika konsekvenser av bibliotekariernas okunskap tas upp i de olika texterna. Informanterna 
i denna undersökning berättade, ofta lite urskuldande, att de egentligen inte visste så mycket om 
TV-spel – Anna har aldrig någonsin spelat TV-spel, Linnéa förstår inte TV-spelsterminologin i 
sambindningslistorna och tidskrifterna, och Sofia behöver hjälp med att avgöra vad som är bra 
och vad som är dåligt. Men de tycks anse att det är viktigt att lära sig: de frågar personer som vet 
något om TV-spel, de anser sig tvungna att sätta sig in i hela grejen, de läser tidningar och 
fackmagasin osv. Man kan dock fråga sig om inte okunskapen ibland kan vara problematisk, t.ex. 
vad gäller det där med spel för tjejer. Sofias idé om att spel som Sims på något sätt skulle vara 
speciellt relevanta för tjejer kan ifrågasättas. En sådan okunskap om vad spelen egentligen 
förmedlar, som också Eliasson skriver om i Pedagogiska aspekter på datorspel för barn, kan göra 
det svårt att realisera de mål hon har. 
 
Styrdokument diskuteras också i texterna om nya medier. Sådana är enligt t.ex. 
utbildningsdepartementets utredare en förutsättning för att verksamheten ska fungera på ett 
tillfredställande sätt, vilket komplicerade bibliotekens musikverksamhet eftersom det i regel 
saknades några sådana. Informanterna i denna undersökning talade inte om bristen på 
styrdokument som ett problem, om än Sofia säger sådant som kan tolkas på det sättet. För henne 
var det dock bara ”knepigt”, till skillnad från utbildningsdepartementets utredare säger hon inget 
om att styrdokument skulle vara den viktigaste förutsättningen. På samma tema berättar Anna 
och Linnéa, som alltså arbetar på samma bibliotek, att det saknas TV-spelsspecifika 
styrdokument. Anna säger att de istället utgår från bibliotekslagen, dekretet ”media, handledning 
och inspiration”, samt kommuninvånarnas behov. I likhet med Sofia talar hon inte om situationen 
som problematisk – de har bara kört på. Linnéa berättar om en medieplan som varit på ute på 
remiss och skickats fram och tillbaka mellan olika instanser. Den invecklade och långsamma 
proceduren ser hon inte som ett problem, hon betonar istället vikten av att inkludera alla berörda 
parter i beslutsfattningen. Sofia diskuterar även hon denna framtida medieplan – hon klagar 
samtidigt lite på bristen på generella riktlinjer, t.ex. vad gäller åldersgränser. En annan intressant 
jämförelse i sammanhanget är den mellan våra resultat och Patrik Jonassons. Jonasson stötte på 
en del bibliotek som inte lånade ut videofilm, vilket de motiverade med avsaknaden av inte 
erforderlig kunskap men målformuleringar. I vår undersökning saknar biblioteken både 
målsättningsformuleringar och kunskap, men ingetdera beskrivs alltså som vidare problematiskt.  
 
I utbildningsdepartementets rapport om musik framkommer också att de anställda saknade 
motivation för musikverksamheten och att kunskap om den inte prioriterades. Även här skiljer sig 
TV-spelsverksamheten från musikverksamheten.  
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7.2. Kategorier från teorin 
 
I de avsnitt som följer har vi utgått från de befintliga kategorierna från teorin och där passat in 
materialet från kapitlen 4 och 6. Några av kategorierna har ytterligare en gång fått ändrade namn, 
då vi i detta kapitel diskuterar samtliga för studien relevanta medier. Vi har bytt prefix på den 
första, sjätte och nionde kategorin, från TV-spels- till medie-. 
 

7.2.1. Mediebibliotekets roll 
 
I intervjusvaren kunde inga uttalanden sorteras till den folkbildande repertoaren i kategorin som 
motsvarar den här. Avsaknaden av svar kan tyda på att informanterna ser TV-spelsbiblioteket 
som en samhällelig serviceinstitution och inte som en kulturell institution. Den kulturella 
institutionen är enligt Talja inriktad på bevarande, medan samhällsinstitutionen är inriktad på 
förmedlande. Utfallet kan alltså tyda på att TV-spelsverksamheten är ett led i en uppgradering av 
biblioteksinstitutionen – från bevarande till service. Några av informanterna betonar också vikten 
av utveckling, utan vilken biblioteken kommer att dö ut. Denna framtvingade utveckling 
framställs inte nödvändigtvis som positiv utan som något de resignerat inför och godtagit som ett 
faktum.  
 
Av Jonassons undersökning framgår att bibliotekens videofilmsverksamhet delvis utgått från 
målet att tillhandahålla svenskproducerade och andra så kallade kvalitetsvideogram som inte 
fanns att tillgå på annat sätt. Detta förhållningssätt har tydliga paralleller till den alternativa 
repertoarens syn på biblioteket som ett alternativ till kommersiella kanaler. Resonemang av den 
typen förekommer också i intervjusvaren. Ändå är utbudet på de aktuella biblioteken detsamma 
som i handeln. Gällande videofilmen fanns det även idéer som gick ut på att erbjuda ungdomar 
vad man ansåg vara ett bättre alternativ till våldsfilm och liknande, vilket faller inom samma 
repertoar, men även har beröringspunkter med vilket material den folkbildande repertoaren ser 
som oönskat. I detta skiljer sig videofilmsverksamheten från TV-spelsverksamheten. Även om de 
intervjuade bibliotekarierna i några fall säger att de inte vill låna ut de våldsammaste spelen, 
verkar de ha accepterat att de flesta spelen innehåller en del våld. 
 
Angående datorspel talades det om jämlik tillgång till mediet. Liknande tankar kommer fram i 
intervjun med Sofia när hon talar om dem som inte har råd med TV-spelkonsoler. Att betrakta 
biblioteket som en samhällelig serviceinstitution på det här sättet har i den här kategorin 
paralleller till den efterfrågansinriktade repertoaren. 
 

7.2.2. Idén bakom beståndsutvecklingen 
 
I den här kategorin är informanternas uttalanden väldigt spridda mellan repertoarerna. 
Spridningen tyder på att informanterna inte har någon specifik idé med beståndsutvecklingen av 
TV-spel, utan att de istället använder alla argument de kan komma på, t.ex. sådana de använder 
när de köper in böcker. Dessa argument, som de anser vara giltiga och väl utvecklade, applicerar 
de sedan på TV-spelsverksamheten, trots att de av allt att döma inte leder till praktiskt handlande. 
Även om många uttalanden kan sorteras till den alternativa repertoaren, så är det svårt för 
informanterna att i praktiken spegla TV-spelsmediets diversitet – de brister i kunskap och deras 
handlingsmöjligheter begränsas dessutom av såväl budget som inköpskanaler.  
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I den här kategorin kan man jämföra med Charlotte Anderssons resultat, som om man antar 
Taljas perspektiv uppvisar en liknande spridning mellan repertoarerna – mangan var en del av 
bibliotekens strävan att tillhandahålla det som är populärt och det som efterfrågas och den 
smalare kulturen. Här känner man igen den alternativa repertoarens mångfald och den 
efterfrågansinriktade repertoarens vilja att bemöta användarnas behov, två förhållningssätt som 
också återfinns i intervjusvaren.  
 

7.2.3. Aspekter som kritiseras 
 
Aspekter som kritiseras är den enda kategori inom vilken inga svar hade med den 
efterfrågansinriktade repertoaren att göra. Fastän Linnéa har identifierat vad som är populärt vill 
hon inte okritiskt följa efterfrågan. Hon säger att hon i hög grad tillmötesgår användarnas 
önskemål – men bara för att hon inte anser sig ha något annat val. Linnea har aktivt sökt 
information om TV-spel och har en del tankar om kvalitet, främst då konstnärlig sådan. När 
utbudet blir större säger hon sig bli tvungen att sätta sig in ytterligare i ämnet. Nu har hon varken 
nödvändiga urvalsmöjligheter eller kunskaper för att kunna köpa vad hon uppfattar som 
kvalitetsspel. Vad som är kvalitetsspel har hon ganska bestämda uppfattningar om, vilka inte 
nödvändigtvis delas av den stora allmänheten. Att Linnéas uttalanden faller inom den 
folkbildande repertoaren kan bero på att hon arbetar med barn, vilket innebär att hon på sätt och 
vis har en förmyndarroll. Sofia är visserligen också hon barnbibliotekarie, men till skillnad från 
Linnéa har hon ansvaret för all TV-spelsverksamhet på sitt bibliotek. Därför är hon inte en 
förmyndare på samma sätt som Linnéa. Hennes uttalanden i den här kategorin ser vi istället som 
en kritik av ”god smak”. Det kan därmed anses höra till den alternativa repertoaren, men hade 
nästan lika gärna kunnat hamna under den efterfrågansinriktade repertoaren.  
 
På vissa håll betraktades fonogrammen som oönskade konkurrenter till böckerna, kan man läsa i 
kulturrådets utredning från 1979. Per Perstrand går ett steg längre och säger att videofilmen sågs 
som en fiende till boken. Här känner man igen den folkbildande repertoaren och dess kritik av 
satsningar som utgår från efterfrågan och prioriterar nymodigheter. Informanterna i vår 
undersökning ser dock inte på TV-spelen som oönskade konkurrenter till andra medier på det 
sättet, utan som ett komplement. Deras förhoppning är att TV-spelen ska skapa intresse för 
bibliotekets övriga material. Detta relaterar inte till den folkbildande repertoaren utan till den 
alternativa repertoaren: man hoppas att de som kommer till biblioteket för att låna TV-spel 
upptäcker andra saker, t.ex. sådant de inte visste att de ville ha. 
 
Ulla Forsén skriver om bibliotekens tidigare motstånd mot de tecknade serierna. ”[S]eriemagasin 
på bibliotek var något otänkbart.” Denna attityd faller inom den folkbildande repertoaren: man 
ville på inga villkor möta den efterfrågan som med stor säkerhet lär ha funnits bland åtminstone 
bibliotekens yngre användare. De tecknade serierna sågs helt enkelt som kulturellt undermåliga 
för att inte säga direkt skadliga. När serierna väl införts delade bibliotekariernas uppfattningar om 
mediet upp sig i fyra inställningar enligt Forsén: positiva-till-allt- inställningen, 
kvalitetsinställningen, negativa-till-serier-inställningen, och slapphetsinställningen. 
Kvalitetsinställningen och slapphetsinställningen är av relevans för intervjusvaren och 
repertoarerna. Den förra, där serierna betraktades som ett neutralt medium, varken bättre eller 
sämre än något annat och de olika titlarna bedömdes var för sig, passar in under den alternativa 
repertoaren med dess motstånd mot pekpinnar och ”god smak”. Själva mediet i sig inte blir 
misstänkliggjort så länge innehållet och utförandet är kvalitativt. I detta liknar Forséns 
kvalitetsinställning den syn vi märkt angående TV-spelen. Men den av Forséns inställningar som 
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är mest framträdande i intervjusvaren är den hon kallar slapphetsinställningen. Denna okritiska 
inställning är dock svår att passa in i någon av repertoarerna.  
 
I Magnus Johanssons uppsats om bibliotekspressen och seriemediet kan man läsa en del som är 
av intresse i jämförelse med Taljas repertoarer. Man kan säga att bibliotekspressen representerade 
den folkbildande repertoaren, då man där var överlag kritiska mot den här sortens nymodigheter. 
Detta kontrasterar mot bibliotekariernas agerande, som här får representera den alternativa 
repertoaren: ute i verksamheten accepterades populärkulturen. Det sista har likheter med 
informanternas uttalanden i den här undersökningen. 
 

7.2.4. Urvalskriterier 
 
Urvalskriterier är ett ämne som informanterna i vår undersökning verkade finna intressant – det 
är till den kategorin vi sorterat flest svar och informanterna diskuterade även saken i relation till 
frågor om kön. Deras pratgladhet beror antagligen på att frågorna vi ställde behandlade det 
praktiska biblioteksarbetet och på att vi använde oss av ord som var bekanta för dem – när vi 
ställde mer TV-spelspecifika frågor blev de en aning fåordiga och ville försäkra sig om att de 
visste vilken sorts svar vi var ute efter.  
 
I denna kategori kunde inga uttalanden hänföras till den folkbildande repertoaren. Anledningen är 
att den betonar vikten av historisk signifikans, och eftersom informanterna inte är insatta i TV-
spelens genealogi ligger den inte heller till grund för deras urvalsbeslut. Dessutom är det endast 
nyutgivna spel som går att få tag på genom bibliotekens inköpskanaler. Men den alternativa 
repertoaren känns igen i många uttalanden. Eftersom TV-spelsverksamheten är så pass ny är det 
inte konstigt att den förknippas med just sådant som trender och experimentlusta, och frånvaron 
av riktlinjer gör att informanterna kan förknippa den med en massa mer eller mindre vidlyftiga 
idéer de har om hur saker och ting bör vara. Den efterfrågansinriktade repertoaren, som 
systematiskt följer efterfrågan, känns också igen i svaren, liksom i t.ex. Anette Eliassons artiklar 
om datorspel. 
 
I de texter i kapitel 4 som tar upp frågan om urval är det vissa saker som är återkommande. Det 
talas mycket om vikten av kvalitet, både i Jonassons undersökning om videofilm och i 
Anderssons uppsats om manga. Men hur bibliotekarierna avgör vad som är kvalitativt framgår 
inte. Informanterna i vår undersökning hade dock en del att säga om den saken. Linnéa vill att 
spelen ska utveckla spelaren och vara uppbyggligt – t.ex. genom att lära den som spelar att bli en 
bra kompis. Spelen får gärna vara berättande och ha litterära kvaliteter också, det framgår att hon 
föredrar sådana spel framför sådana där man kör bil eller spelar poker. Hon gillar inte spel med 
uppskruvat tempo – man ska kunna sitta i buskar och titta på t.ex. fåglar eller omgivningen i stort. 
Hon talar även om kreativa konfliktlösningar och något slags retoriklektioner (”verbala” spel). 
Sofia är inne på det litterära spåret: spelet får gärna vara som en bok. Detta sätt att tala om 
kvalitet, som något experimentellt och nyskapande eller i alla fall något som skiljer sig från 
utbudet i handeln, ligger i linje med vad den alternativa repertoaren anser vara relevanta 
urvalskriterier. Patrik Jonasson tar i uppsatsen om videofilm upp tanken om motvikter, som 
fungerat som ett urvalskriterium. Som vi sagt tidigare har informanterna i den här 
undersökningen också idéer av det slaget: de pratar mycket om kön, att de vill skaffa fler spel 
som passar tjejer osv. Uppfattningen om vilka urvalskriterier som bör gälla har i det här fallet 
mycket att göra med vilka användarkategorier man anser sig vilja ge service och passar in i den 
alternativa repertoaren.  
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Låntagarnas önskemål, alltså efterfrågan, och låntagarnas intressen är andra urvalskriterier som 
kommer igen i de olika texterna, så också i vår undersökning. Åtminstone Linnéas och Annas 
bibliotek verkar generellt vara väldigt användarinriktat. Här kan man ta upp Martin Sundins tre 
tendenser och Jonassons urvalsdiskussion. Sundin berättar om hur vissa bibliotekarier talade om 
att tänka på kulturarvet i urvalsprocessen (den folkbildande repertoaren), medan andra talade om 
att köpa sådant låntagarna inte kände till (den alternativa repertoaren), och en tredje grupp tyckte 
att man skulle utgå från efterfrågan (den efterfrågansinriktade repertoaren). Enligt Jonasson var 
de främsta urvalskriterierna bl.a. klassikerstatus och ”film som man tror kommer att intressera 
låntagarna”. Det första kriteriet faller inom den folkbildande repertoaren, det andra inom den 
efterfrågansinriktade repertoaren. Om vi återvänder till TV-spelen så talas det om att låna ut det 
som man tror ska intressera låntagarna – det är inte tal om att köpa in klassiker. Det är vanligtvis 
till stor del är användarna som styr utbudet på biblioteket, man tillmötesgår mest låntagarnas 
önskemål. Till skillnad från fallet med musiken står den folkbildande repertoaren här tillbaka till 
förmån för den efterfrågansinriktade repertoaren.   
 

7.2.5. Användarkategorier 
 
De användarkategorier informanterna i den här undersökningen diskuterar är a) killar och tjejer, 
b) barn och vuxna och c) användare och ickeanvändare. Uppdelningen i kön är den enda som inte 
passar ihop med Taljas modell på något tydligt sätt, men vi vill mena att den relaterar till den 
efterfrågansinriktade repertoaren, detta eftersom det som diskuteras är vad dessa grupper 
efterfrågar eller behöver för att det ska anses vara lönt för dem att komma till biblioteket och låna 
TV-spel. Som exempel kan man ge följande: Linnéa diskuterar sitt ursprungliga mål som utgick 
från vad hon kallar ett genusperspektiv: Hon tror sig veta att tjejer ”identifierar sig” med sporten 
fotboll och därför har hon, utan framgång, letat efter damfotbollsspel. Hon tror att TV-
spelsverksamheten skulle locka fler tjejer om det fanns sådana spel. I brist på tjejsportspel har 
hon vänt sig till karaokespelen som hon också anser kan locka tjejer. Hon har köpt väldigt många 
sådana spel. Sofia är inte lika specifik när det gäller de här sakerna men gör ändå en liknande 
uppdelning: spelen ska kunna passa alla: hon riktar sig till både tjejer och killar och olika 
åldersgrupper. Denna uppdelning av användare placerar både Linnéas och Sofias uttalanden i den 
efterfrågansinriktade repertoaren.  
 
När bibliotekarierna började uppmärksamma seriernas popularitet bland och ungdomar var detta 
enligt Forsén en anledning till att biblioteken började köpa in dem, vilket Barbro Stenflo 
bekräftar och även Magnus Johansson tar upp. Detta känns igen i intervjusvaren, och den sortens 
resonerande, att se till användarnas ålder, hör till den efterfrågansinriktade repertoarens 
användarkategoriseringar. Detsamma tycker vi alltså gäller kategoriseringarna i kön, som dock 
inte förekommer i texterna om de andra nya medierna – där talas det istället om invandrare, 
analfabeter, glesbygdsbefolkning och liknande (åtminstone i fallet videofilmen och musiken). På 
flera sätt liknar detta synen på TV-spelsverksamheten som något som drar ovana användare till 
biblioteken – man kan påminna om Sofias spilla över-hypotes – fast motiveringarna då är 
annorlunda. När man delar upp användare i generationer, och utgår från att dessa har olika 
preferenser, samt delar upp dem i användare och ickeanvändare faller det under den 
efterfrågansinriktade repertoarens användarkategoriseringar. Att dela upp användarna enligt 
socioekonomisk status eller enligt språkkunskaper tycker vi också passar bättre under denna 
repertoar än någon av de andra. 
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7.2.6. Mediekategorier 
 
Om TV-spelsverksamheten nu inte varit så extremt nutida och om de intervjuade bibliotekarierna 
hade haft större kunskaper om mediet i fråga, är det tänkbart att den som var lagd åt den 
folkbildande repertoaren hade varierat TV-spelssamlingen genom att köpa in äldre spel som har 
klassikerstatus bland de insatta, medan den alternativa repertoaren hade sökt efter 
independentspel utgivna på små spelhus, och den som följde den efterfrågansinriktade 
repertoaren hade försökt möta den upplevda efterfrågan efter den senaste storsäljaren. Saknar 
man, som informanterna, ett sådant kategoritänkande ser man antagligen TV-spelsutbudet som 
likriktat och uniformt. Därmed upptäcker inte bibliotekarierna de nyanser som faktiskt finns i 
spelen som finns tillgängliga, och de saknar även instrument för att påtala eventuella brister i 
leverantörernas utbud. 
 
Det motviktstänkande som Jonasson skriver om har som sagt vissa paralleller med några av 
intervjusvaren– det vi menar är det könsperspektiv som Linnéa och Sofia anlägger. De, liksom 
Jonassons bibliotekarier, söker alltså alternativ material och faller därmed under den alternativa 
repertoaren. 
 
De tecknade serierna kritiserades bl.a. på grund av att de sågs som uttryck för kommersialism, 
skriver Magnus Johansson. Den typen av kritik sorterar vi till den alternativa repertoaren, vilken 
ställer mainstream mot marginaliserat och kommersiellt mot ickekommersiellt. Någon sådan 
kritik mot TV-spelen har inte vi lagt märke till. 
 

7.2.7. Oönskat material 
 
Informanternas svar i den här kategorin är som sagt inte av relevans för Taljas modell – de talade 
inte om nymodigheter, ytlighet etc., utan om våld. Bristen på uttalanden som låter sig tolkas i 
enlighet med modellen kan bero på att verksamheterna är i ett uppbyggnadsskede, men även på 
att informanterna inte vill framställa sig själva som något slags smakdomare. Rollen som 
smakdomare kan anses höra till en gammal bibliotekarieroll (den folkbildande) som man inte vill 
identifiera sig med. Man köper in det låntagarna vill ha, och de enda spel som det utifrån 
låntagarnas perspektiv anses vara okontroversiellt att välja bort är de våldsammaste – då slipper 
man använda laddade uttryck som ytligt, skräpkultur, finkultur etc. 
 
Synen på oönskat material känns igen från texterna om videofilm, tecknade serier, datorspel och 
manga, även om det naturligtvis finns gradskillnader.  
 

7.2.8. Urvalsexpertis 
 
I den här kategorin är det ingen som efterfrågar kunskap om marginaliserade kulturyttringar, små 
oberoende spelproducenter eller liknande – inte mycket tyder på att informanterna ens känner till 
att det finns oberoende bolag som producerar egna speltitlar. Det hela är lite märkligt – att det 
inom film- och musikbranschen finns independentbolag borde de vara medvetna om, men de 
tycks inte ens tänkt tanken att detsamma kan gälla TV-spelsbranschen. Det är som om de 
betraktar TV-spelen som mer unika än de egentligen är, som att de är väsenskilda allt annat. Hade 
de tänkt på TV-spelen som de tänker på andra medier hade det kanske varit annorlunda. Den 
alternativa repertoaren förekommer alltså inte i svaren som sorterats till den här kategorin.  
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Men informanterna är uppenbarligen måna om att lära sig, de försöker på olika sätt bekanta sig 
med ämnet (tidskrifter etc.). I utbildningsdepartements rapport om musikverksamheten saknade 
vissa av de anställda motivation för verksamheten och kunskap om den kom i andra hand, som 
någon lär ha sagt. Perstrand skriver om liknande attityder angående videofilmsverksamheten på 
70-talet. Våra informanters syn på kunskap – att den är formell och att man tillägnar sig den 
genom litteratur eller kurser om mediet – hör till den folkbildande repertoaren; ointresset från 
utbildningsdepartementets rapport och Perstrands uppsats hör inte till någon repertoar.    
 

7.2.9. Mediebibliotekets etiska funktioner 
 
I den här kategorin är det en stor spridning mellan repertoarerna i intervjusvaren. På samma sätt 
som i kategorin Idén bakom beståndsutvecklingen är det som att informanterna argumenterar 
generellt snarare än specifikt, att de diskuterar folkbibliotekets snarare än TV-spelsbibliotekets 
olika funktioner. För folkbibliotekets existens är de vana att argumentera, och de kan därmed 
relativt smidigt hämta argument från samtliga repertoarer. De använder alltså tre olika och 
tidigare kända sätt att motivera bibliotekets verksamheter. Att den efterfrågansinriktade 
repertoaren ändå är dominerande kan tyda på att TV-spelen ses som ett led i en modernisering av 
biblioteket, vilket är vad informanterna anser möjliggör dess överlevnad. Enligt den 
efterfrågansinriktade repertoaren är ju bibliotekets enda roll den att uppfylla besökarnas önskemål 
– och det som besökarna vill ha är i det här fallet det som är nytt.  
 
Efter att ha undersökt datorspelsverksamheten på några folkbibliotek kom Antonsson och 
Niklasson fram till att anledningen till att de aktuella biblioteken lånade ut datorspel var att de 
ville öka tillgången till den nya tekniken, erbjuda ett kvalitativt utbud samt förmedla upplevelser 
och kunskap, vilket liknar resultaten av vår undersökning. Svaren rör sig inom den folkbildande 
och den alternativa repertoaren. I uppsatsen om manga skriver Charlotte Andersson att 
anledningen till att biblioteken börjat låna ut manga är dess popularitet, vilken motivering 
relaterar till den efterfrågansinriktade repertoaren, som återkommer i vår undersökning i hög 
utsträckning. Andersson berättar också om utställningar med mangatema och kurser som lär 
besökarna att teckna manga. Det senare relaterar till den folkbildande repertoaren, om man ska 
vara bokstavlig, då det ger biblioteksbesökarna chansen att fördjupa sina kunskaper i ämnet, och 
även till den alternativa repertoaren i och med att biblioteket skapar förutsättningar för 
biblioteksbesökarna att själv experimentera med mediet. Ingen av informanterna i vår 
undersökning pratade om något dylikt. 
 
Anette Eliasson skriver i en av sina artiklar om vad hon kallar användaraspekten. Den här 
användaraspekten liknar på många sätt den efterfrågansinriktade repertoaren, enligt vilken 
biblioteken ska tillfredställa användarnas behov och önskemål utan att lägga sig i något annat. 
Här kan man se paralleller till intervjusvaren. I en annan artikel skriver Eliasson om ett antal mål. 
Marknadsföringsmålet, som i allt väsentligt är identiskt med användaraspekten, relaterar till den 
efterfrågansinriktade repertoaren, vilken alltså förekommer i intervjusvaren. Det pedagogiska 
målet och jämlikhetsmålet, som vi kopplar till den folkbildande repertoaren, har däremot inget att 
göra med informanternas utsagor – bibliotekarierna vi intervjuade kan inte tillräckligt mycket för 
att kunna inta en sådan pedagogisk hållning och de har inte möjlighet att visa låntagarna hur 
spelen fungerar. Inte heller prioriterar de någon särskild grupp, även om de diskuterat frågan 
ibland. Det kulturella målet, som är att all form av kultur ska finnas på biblioteken och har 
paralleller till den alternativa repertoaren, känns dock igen i intervjusvaren.  
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8. Slutdiskussion 
 
I 8.1. diskuteras uppsatsens övergripande problemformulering (se 1.1.). I det andra avsnittet 
redogör vi för våra övriga reflektioner om de aktuella bibliotekens TV-spelsverksamhet. I det 
tredje avsnittet ger vi förslag på vidare forskning i närhet till ämnet. 
 

8.1. Debattinföranden och likhetsinföranden 
 
Efter uppsatsarbetet vill vi föreslå två nya begrepp avseende införandet av nya medier: 
debattinförande och likhetsinförande. Ett debattinförande är ett som orsakar och/eller föregås 
av omfattande debatt, som musiken och videofilmen i exemplen från kapitel 4. Likhetsinförandet 
orsakar liten eller ingen debatt och det aktuella mediet har ett liknande medium som föregångare. 
Införandena av manga och TV-spel är utifrån detta perspektiv tydliga exempel på 
likhetsinföranden. Nedan förklarar vi hur vi kom fram till begreppen. 
 
Införandet av TV-spel har likheter med andra införanden av nya medier, främst på så sätt att det 
ses som ett sätt att anpassa biblioteket till de nya tiderna – vilket man känner igen från 
exempelvis införandena av datorspel och videofilm – och att det kommit till för att locka 
besökare till biblioteket. För att återknyta till Taljas repertoarer och kategorier kan man även ta 
upp likheterna i synen på oönskat material, samt det faktum att den alternativa och den 
efterfrågansinriktade repertoaren överlag framstår som de relevantaste legitimeringsstrategierna. 
Det är överhuvudtaget ont om material som relaterar till den folkbildande repertoaren, både när 
det kommer till TV-spelen och de andra medierna. Avsaknaden av svar kan tyda på att både TV-
spelsverksamheten och verksamheten med de övriga nya medierna ses som en utveckling av 
biblioteksinstitutionen från en kulturell institution till en samhällelig serviceinstitution – den 
kulturella institutionen är enligt Talja ofta inriktad på bevarande, medan samhällsinstitutionen är 
mer inriktad på förmedlande (detta tar vi även upp i 7.2.1). Symptomatiskt är att kopplingen till 
den folkbildande repertoaren är tydligast när man talar om fonogrammen, som infördes långt 
tidigare än övriga medier. (Men bristen på uttalanden inom den folkbildande repertoaren kan 
även bero av att de bibliotekarier vi intervjuade inte ännu ser ett sådant ”folkbildande” 
användningsområde för TV-spelen – hade diskussionen handlat om något annat medium är det 
möjligt att utfallet varit annorlunda.)  
 
Andra saker skiljer införandena åt. Det finns flera exempel, men de intressantaste skillnaderna 
tycker vi är de här: Musiken och videofilmen blev båda föremål för statliga utredningar 
(videofilmen innan införandet). Musikverksamheten debatterades också flitigt både i och utanför 
bibliotekskretsar, åtminstone från tiden för införandet 1947 fram till utbildningsdepartementets 
utredning trettiofem år senare. Bl.a. videovåldsdebatten verkar ha format bibliotekens 
uppfattningar om mediet och ska enligt både Patrik Jonasson och Per Perstrand förstås som en 
anledning till att införandet av videofilm framstår som så problematiskt. Situationen 
komplicerades ytterligare av att både musik- och videoverksamheten tydligen ansågs inkräkta på 
den övriga verksamheten. De tecknade serierna var omdiskuterade till en början, såväl i samhället 
i stort som i bibliotekspressen som internt på biblioteken, dock inte i samma omfattning som 
musiken och videofilmen, och de blev inte heller föremål för någon statlig utredning. TV-spelen 
verkar knappt ha diskuterats alls, och införandet har varit osedvanligt smidigt. Informanternas 
utsagor vittnar på sin höjd om kollegor som satt sig på tvären men sedan snabbt resignerat. De 
talade inte heller om TV-spelen som fiender till böckerna eller liknande – snarare ansågs de 
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inverka positivt på den övriga verksamheten, ibland framhölls rent av TV-spelverksamheten som 
ett nödvändigt led i att säkerställa bibliotekets överlevnad. TV-spelens eventuellt förråande 
egenskaper – vilka framhålls av efter genomslaget i media att döma inflytelserika lobbygrupper, 
och då och då tas upp i media under rubriker som ”Sparkade ihjäl sin lillasyster: Ville testa tv-
spelet på riktigt”88 – verkade inte informanterna bry sig om i någon vidare omfattning. Vi kan 
naturligtvis bara uttala oss auktoritativt om de bibliotek vi besökte men tendensen känns igen från 
Malmö: idel uppmuntrande tillrop och närapå obefintlig debatt. På så sätt liknar införandet av 
TV-spel det av manga, förutom då att de bibliotek vi besökte inte har arrangerat kurser i ämnet 
TV-spel.  
 
Vi menar att likheterna och olikheterna kan bero på skillnaden mellan vad vi vill kalla ”mjuka” 
och ”tvära” medieinföranden. Ett mjukt införande är ett där det nya mediet liknar ett som redan 
finns på biblioteket. Ett tvärt är ett där det aktuella mediet upplevs som helt nytt. Exempel: 
Manga liknar tecknade serier och därför uppstår ingen större debatt. Manga ses bara som en 
naturlig vidareutveckling av seriemediet och bibliotekarierna, som i Charlotte Anderssons 
undersökning framstår som okunniga på området, ser ändå ingen skillnad. Andersson upptäckte 
inte heller några tendenser till moralpanik. TV-spel påminner på många sätt om datorspel – det är 
bara en annan plattform som någon av informanterna säger – och ingen debatt uppstår. Hade vi 
avhandlat DVD-filmen i relation till videofilmen hade resultatet sannolikt blivit detsamma. 
Musiken och videofilmen upplevs däremot som väsensskilda det ”ursprungliga” 
biblioteksmediet: boken. Häftig debatt uppstår och ur denna debatt reses, bland mycket annat, 
krav på statliga utredningar. Härav begreppen i första stycket i detta avsnitt.  
 

8.2. Övriga reflektioner 
 
Det är svårt att utifrån intervjusvaren se någon egentlig tanke bakom TV-spelsverksamheten. De 
tre repertoarerna, som hade kunnat förklara en del, representeras inte på något entydigt sätt i 
intervjusvaren – som vi sagt förut kan en och samma bibliotekarie hoppa mellan dem i sina 
uttalanden. Dessutom förekommer självmotsägelser och överlag saknas konkreta idéer (även om 
svaren var optimistiska och positiva). Sammantaget leder detta till att frågan om TV-spelen 
framstår som mycket komplex. Detta har sannolikt sin grund i intervjupersonernas okunskap om 
TV-spel, vilken är omfattande, och i avsaknaden av erfarenhet och policydokument. Hade det 
funnits större bakgrundskunskaper, fastare riktlinjer och en tydligare målsättning för 
verksamheten hade saker och ting förmodligen framträtt lite tydligare. För övrigt kan de idéer 
som vissa av intervjupersonerna har, om exempelvis kön och alternativa spel, vara svåra att 
omsätta praktiskt när kunskapen är så begränsad. Här kan man även ta upp Sofias uppfattningar 
om våldsspel, som står i ganska skarp kontrast till det faktiska utbudet på hennes bibliotek. 
 
En förutsättning för eller konsekvens av komplexiteten är att praxis gått före policy när de 
aktuella biblioteken infört TV-spel. Processen verkar till stor del utgöras av ett famlande i blindo 
innan de får den erfarenhet på vilken en policy kan baseras. Alltså utvecklas en ad hoc-praktik, en 
tillfällig lösning som uppstått i stunden. Detta har orsakat en del problem och diskrepanser – t.ex. 
angående varierande åldersgränser, olika tillvägagångssätt för hur trasiga spel ska ersättas m.m. – 
vilka berör alla bibliotek i biblioteksnätverket. (Det här påtalas också av informanterna.)  

                                                   
88 Bjurman, Per 2007. Sparkade ihjäl sin lillasyster. Aftonbladets webbsida. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1504893.ab [2008-02-26] 
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8.3. Förslag till vidare forskning 
 
Exempel på vidare forskning kan vara hur mediejukeboxens89 införande på svenska folkbibliotek 
i förlängningen skulle kunna påverka utlåningen av själva det fysikt existerande TV-spelet (eller 
något annat liknande medium). Mediejukeboxen tillhandahåller de flesta medier i digitalt format, 
så när frågan om utlåningslicens och kopieringsskydd är löst kanske den kan komma att 
konkurrera ut digitala format bundna till CD- och DVD-skivor. Även forskning som berör frågor 
om open source och freeware, samt hur man i framtiden kommer att gå till väga för att hantera 
upphovsrättskyddat material kan vara av relevans för TV-spelsverksamheten på svenska 
folkbibliotek. 

                                                   
89 Mediejukeboxen är en utlåningsdisk där besökare kan ladda ned och låna hem digitala filer. Lån sker via 
besökarnas portabla USB-minne, mediaspelare och andra bärbara lagringsenheter. Innehållet finns lagrat på 
Mediejukeboxens hårddisk. Eftersom filerna finns lokalt i Mediejukeboxen kan låntagare ladda ned snabbare än om 
filerna skulle hämtats från internet.  Källa: http://www.mediejukeboxen.se/ 



 

 56

9. Sammanfattning 
 
Denna uppsats undersöker skillnader och likheter mellan införandet av TV-spel och införandet av 
andra så kallade nya medier på svenska folkbibliotek. Eftersom TV-spelen nu sprids bland 
landets folkbibliotek ansåg vi det relevant att undersöka hur några bibliotekarier som fått ansvaret 
för denna verksamhet förhåller sig till införandet och hur det kontrasterar mot andra 
medieinföranden.  
 
I kapitel 1 presenteras den problemformulering och de frågeställningar vi utgått från i 
uppsatsarbetet: 
 
På vilka sätt skiljer sig införandet av TV-spel från andra exempel på införanden av nya 
medier och på vilka sätt liknar införandena varandra? 
 
1. Hur har införandet av nya medier på svenska folkbibliotek diskuterats och motiverats? 
 
2. Hur skiljer sig införandet av TV-spel från införandet av dessa medier? 
 
3. Hur ser några folkbibliotekarier på införandet av TV-spel – och skiljer sig deras syn på 

införandet från den som framkommer i texter om andra nya medier?  
 
I kapitel 2 redogör vi för det metodologiska arbetet. Vi har genomfört två empiriska 
undersökningar: en litteraturstudie och en intervjustudie. Litteraturstudien gick till så här: Vi 
letade upp och läste ett antal texter som på olika sätt behandlade införandet av nya medier på de 
svenska folkbiblioteken. De nya medier som tas upp är musik, videofilm, tecknade serier, 
datorspel och manga. Syftet med litteraturstudien var att besvara den första av våra 
undersökningsfrågor: ”Hur brukar nya medier introduceras på folkbiblioteken?”. Intervjustudien 
gick till så här: Till att börja med gjorde vi ett urval bestående av ett lämpligt antal bibliotek och 
informanter. Sedan formulerade vi en intervjuguide utifrån de frågor vi ville ha svar på. Därefter 
tog vi kontakt med de aktuella biblioteken och (de kvalitativa) intervjuerna genomfördes under 
våren 2007.   
 
I kapitel 3 berättar vi om uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Från Sanna Taljas bok Music, 
culture, and the library hämtade vi tre tolkande repertoarer – the general education repertoire, the 
alternative repertoire och the demand repertoire – samt en modell kallad The interpretative 
repertoires of the music library. Repertoarerna översatte vi till svenska: den folkbildande 
repertoaren, den alternativa repertoaren och den efterfrågansinriktade repertoaren. Repertoarerna 
och modellen använde vi i syfte att undersöka hur bibliotekarierna ser på TV-spelsverksamheten. 
 
I kapitel 4 skriver vi om hur andra nya medier – musik, videofilm, tecknade serier, datorspel och 
manga – införts på de svenska folkbiblioteken. I slutet av kapitlet besvarar vi fråga 1. 
 
I kapitel 5 presenterar vi resultatet av intervjuerna som vi sedan jämför med texterna från 
föregående kapitel för att besvara fråga 2 och 3. 
 
I kapitel 6 analyserar vi intervjuresultatet med teorin från kapitel 3 under rubriker tagna från 
Taljas modell, vilka då fungerar som tematiska indelningar. Totalt sett finns mest betoning på den 
alternativa repertoaren och den efterfrågansinriktade repertoaren bland informanternas utsagor. 
Färre utsagor kunde placeras inom den folkbildande repertoaren.  
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I kapitel 7 jämför vi intervjumaterialet med resultatet av litteraturstudien, dels under samma 
rubriker som i kapitel 6, dels under rubrikerna Motiv och strategier samt Problem, vilka varit 
återkommande inslag i texterna om de nya medierna. 
 
I kapitel 8 diskuteras den övergripande problemformuleringen genom att kombinera svaren på 
fråga 1, 2 och 3. Det visade sig att det finns likheter mellan införandet av TV-spel och införandet 
av andra nya medier. Störst är likheterna med införandet av manga. Det finns också skillnader. 
Den främsta skillnaden är hur mycket debatt och komplikationer som har föregått införandet av 
mediet. Här skiljer sig det relativt oproblematiska införandet av TV-spel från de mycket 
omdebatterade och komplicerade införandena av fonogram och videofilm. Även de tecknade 
serierna var omdebatterade och detta påverkade deras plats på biblioteken. Detta kapitel avslutas 
med förslag på vidare forskning. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  
 
Berätta lite om dig själv i relation till ditt jobb som bibliotekarie: Hur länge har du jobbat här? 
Har du jobbat på andra bibliotek? Hur länge har du varit bibliotekarie? Vilket år tog du din 
examen? 
 
Allmänt 
 
• Finns det en speciell ungdomsavdelning som är helt skild från barnavdelningen? 
• Vilka skillnader finns mellan eventuell barn-, ungdoms- och vuxenverksamhet på ditt 

bibliotek? 
• Har ni olika strategier för olika åldersgrupper? 
• Hur passar ni in TV-spelen i dessa strategier? Skapar de några problem, och hur löser ni i så 

fall dem? 
• Hur förhåller sig biblioteket till ett ”nytt” medium? 
• Har ni några styrdokument för TV-spelsverksamheten? 

 
Budget 
 
• Har ni en egen budget för TV-spelen? I vilken storlek? 
• Konkurrerar TV-spelsinköpen direkt med några andra medieinköp? 
• Är er budget riktad mot olika åldersgrupper på något sätt? Hur löser ni i så fall eventuellt 

gränsöverskridande produkter? Är gränsöverskridande produkter något ni har mycket 
erfarenheter av? 

 
Beståndsutveckling och tv-spel  
 
• Berätta om hur det kom sig att ni började med TV-spel? Vad var det som hände? 
• Varför, tror du, började inte ert bibliotek med TV-spel tidigare när mediet funnits så pass 

länge och när det sedan tidigare funnits datorspel på biblioteken? 
• Hur löpte det sedan på? Fanns det något motstånd, vilka argument användes i så fall då? 
• Ser biblioteket detta som en försöksverksamhet som skall utvärderas eller har ni redan löfte 

om vidare satsning? 
• Vad har du för personliga erfarenheter av TV-spel? Vad är positivt och negativt med TV-

spelande? 
• Vilka urvalskriterier används vid inköp av TV-spel? Kanoniska, populära, eller alternativa? 
• Är TV-spel en del av en subkultur eller är det mainstream? 
• Påverkar det huruvida ett spel är berättande eller ej? Stämmer detta överens med era övriga 

inköpsstrategier? 
• Resonerar du olika vad gäller inköp av litteratur och inköp av TV-spel? 
• Finns det något du tycker att biblioteket ska avstå från att köpa in? 
• Hur resonerar du om TV-spel med inslag av våld? 
• Har du själv läst in dig djupare på ämnet TV-spel, t.ex. läst något om spelforskning? 
• Känner du till åldersmärkningssystemet Pegi (Pan European Game Information) och är det 

något ni tar i beaktning vad gäller inköp och åldersbegränsning av utlån? 
• Varifrån köper ni spelen? Hur löses licensfrågan? (Ägandeform, högre kostnader, ersätta spel, 

licens etc.) 
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Kvalitet och funktion 
 
• Vad har biblioteket för kvalitetskriterier när det gäller TV-spel? 
• Vilka funktioner tycker du att spelen ska ha för användarna – pedagogiska, underhållning, 

avstressande etc.? 
• Vilken effekt tror du att TV-spelen har på spelaren? 
• Vilken sorts kultur är TV-spel? Är det en egen genre? Är det skräpkultur? Är det en 

åldersbunden kultursfär? 
 

Uppdraget 
 
• Vad anser du är bibliotekets uppdrag? Vad är bibliotekets funktion i samhället enligt dig? Hur 

bör biblioteket fungera enligt dig? Upplever du att den verksamhet du är inblandad i bidrar 
till det uppdraget? I så fall hur? Tror du TV-spelen har en sådan potential? 

• Hur viktig anser du att er TV-spelsverksamhet är? För vilka är den viktig? 
• Tycker du att det är viktigt med en allmän tillgång till TV-spel? Varför, varför inte? 
• Har ni någon egen tolkning av bibliotekslagen som ger ert bibliotek en egen profil? 
• Har du någon uppfattning av hur kön- och ålderfördelningen ser ut bland dem som lånar TV-

spel på ert bibliotek? Om detta visar sig vara en satsning som når mest män, kan ni tänka er 
att väga upp det på något sätt?  

• Tror du att ni når några nya grupper i och med er TV-spelsverksamhet? Vilka nya grupper? 
Tänker ni använda den här verksamheten som ett dragplåster? 

• Vilken sorts besökare vill ni att TV-spelsverksamheten ska rikta in sig på? 
 

Kulturproduktion 
 
• Vilka uppfattar du som upphovsmän till TV-spel? 
• Tror du att ni när det gäller inköp blir påverkade av företag som är inblandade i produktionen 

och distributionen av TV-spel? 
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Bilaga 2. Mail till informanterna (mall) 
 
Hej. 
 
Vi heter Karin Edman och Olle Engström och läser biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås. Den här terminen ska vi skriva en magisteruppsats på temat TV-spel och 
beståndsutveckling. Eftersom vi har förstått att ni lånar ut TV-spel är vi intresserade av hur 
verksamheten är upplagd på ert bibliotek. Därför skulle vi vilja intervjua den eller de personer 
som på något sätt är ansvariga för urval och inköp av TV-spel. 
 
Det vi vill tala om är bl.a. följande: 
 
- Vilken syn du som bibliotekarie har på detta nya medium. 
- Hur TV-spelsverksamheten har diskuterats. 
- Vilken urvals- och inköpspolicy ni har, bl.a. avseende innehåll och kvalitet. 
- Hur du ser på TV-spelen i relation till vad du uppfattar vara folkbibliotekets uppdrag. 
 
Vi tänkte utföra intervjuerna inom de närmaste veckorna, så om du är intresserad får du gärna 
kontakta oss via mail eller telefon. Vi tror att intervjun kommer att ta cirka en timme och 
intervjumaterialet kommer att anonymiseras. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Karin Edman ****-****** 
Olle Engström ****-****** 
 
Om du vill kontakta vår handledare Jan Nolin så är hans e-postadress: jan.nolin@hb.se och hans 
telefonnummer: 033-435 43 36. 
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Bilaga 3. Analysschema 
 
1 står för Anna, 2 för Linnéa och 3 för Sofia. En siffra i fetstil står för ett tydligt uttalande och en 
siffra i normal stil för ett vagt uttalande.  
 
 

 
Den folkbildande 

repertoaren 
 Den alternativa  

repertoaren  
 

Den 
efterfrågansinriktade  

repertoaren 
 

TV-spelsbibliotekets 
roll 

 

- 2, 2, 3 1, 2, 2, 3 

Idén bakom 
beståndsutvecklingen 

 

1,1, 3 2, 2, 3, 2, 3 1, 2, 2 

Aspekter som 
kritiseras 

 

2, 2, 2 1, 2, 3, 2 - 

Urvalskriterier 
 

- 2, 2, 2, 3,1, 2, 3, 3, 2, 
3, 2, 3, 1, 2, 2, 3 

2, 3, 1, 1, 3, 2, 2 

Användarkategorier 
 

2 3,3, 2 1, 2, 2,3, 3, 3, 1, 2, , 
3,1, 2, 3, 2, 2, 2, 3,  

TV-spelskategorier 
 

 

1, 2, 3 2, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 2 3, 1, 2, 2 

Oönskat material 
       (omgjord) 

- - - 

Fördelning av genrer 
(struken) 

 

- - - 

Urvalsexpertis 
 

1, 1, 2  3, 3 

TV-spelsbibliotekets 
etiska funktioner 

3, 3, 2, 3 2, 2, 2 2, 1, 3, 2 

 


