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Abstract: The purpose of this thesis is to attain a deepened understanding 

concerning views on videogames at four Swedish public libraries, 
especially in relation to library practice and how videogames fit 
within this context. It also aims to provide insight as to why these 
libraries have included videogames in their collections and what 
thoughts were behind it. To fulfill this aim we conducted a 
qualitative hermeneutic study, using interviews as the main source 
of research material, but also written materials and a lecture on the 
city library of Malmö and how they work with videogames. The 
theoretical framework of the study is founded on Dorte Skot-
Hansen’s and Douglas Raber’s theories on the values, roles and 
functions of public libraries. Based on this and on our own 
research material we define seven themes to use as analytical tools 
in structuring and interpreting our findings.  

 
Our findings show that the main reasons for introducing 
videogames relate to conceptions of videogames as a cultural 
medium, to democratic concerns to increase availability and to 
make the library relevant to more citizens, as well as to an aim to 
correspond to the interests of the community members. To do this, 
the libraries strive to make available a wide collection of games, 
but may also pay extra attention to more specific concerns. 
Important to the selection process are user’s requests and, to some 
extent, the contents of the games (e.g. that the most violent games 
are usually not acquired), but also the traditional method of 
review-based selection. 
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1. Inledning  
 
   Tv-spel är ett medium som länge har haft låg status hos många människor. Carin Falkner, 
författare till avhandlingen Datorspelande som bildning och kultur, skriver att många 
datorspelare som ingått i hennes undersökning har talat om ”omgivningens negativa attityd till 
deras spelande, och de berättar om föräldrar, flickvänner, klasskamrater och andra vänner som 
är öppet nedsättande mot spelandet”.1 Det finns, menar hon, uppfattningar bland icke-
spelande ungdomar att spelen är meningslösa, slöseri med tid och overkliga (och därför 
barnsliga). Bland vuxna ser hon en oro för att spel skulle vara beroendeframkallande, liksom 
för stillasittandet och för våldsinnehållet i en del spel. I hennes egen omgivning, både inom 
och utanför den akademiska världen, finner hon liknande nedvärderande attityd till 
datorspelande hos åtskilliga.2   
   Däremot tyder mycket på att sådana negativa attityder ständigt blir mer och mer ovanliga – 
inte minst det faktum att tv- och datorspelande har blivit en synnerligen utbredd 
fritidssysselsättning som folk i alla åldrar ägnar sig åt. Mestadels är det dock fortfarande unga 
som spelar, men medelåldern ökar hela tiden i och med att människor som vuxit upp med tv-
spel fortsätter att spela som vuxna.3 Något som också ofta anges som indikator på spelandets 
förbättrade status är att tv-spel ofta recenseras på kultursidorna i dagstidningar.4 Ett annat 
tydligt tecken är att fler och fler svenska folkbibliotek introducerar tv-spel för utlåning eller 
för att spelas på biblioteket.5 Från att Malmö Stadsbibliotek lånade ut de första tv-spelen i 
januari 20066 har mediet spridit sig snabbt till bibliotek över hela landet. Vi är intresserade av 
att ta reda på mer om hur man ser och tänker på tv-spel på några av dessa folkbibliotek, 
särskilt tv-spel i relation till den egna biblioteksverksamheten. Genom en hermeneutisk studie 
försöker vi förstå mediets plats på dessa bibliotek. 
 
Tv-spel på bibliotek – ett anslag 
 
   För att ge ett anslag till vårt ämne börjar vi på en övergripande nivå, genom att söka 
ingångar till eller till och med stöd för biblioteksförankrad tv-spelsverksamhet i 
folkbibliotekets uppgifter såsom de beskrivs i bibliotekslagen och UNESCO:s och IFLA:s 
folkbiblioteksmanifest. 
    
   Först bibliotekslagen. De paragrafer som man kan relateras till tv-spel är: 

 
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning 
och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång 
till ett folkbibliotek. […] 

                                                 
1 Falkner, Carin 2007. Datorspelande som bildning och kultur – En hermeneutisk studie av datorspelande, s. 18. 
Gällande begreppen tv-spel och datorspel menar vi, vilket vi ska återkomma till, att det inte föreligger någon 
artskillnad mellan de två och att resonemang om tv-spel i regel är överförbara till resonemang om datorspel och 
vice versa. 
2 Ibid., s. 18f. 
3 Ungdomsstyrelsen 2006. New Game - Om unga och datorspel, s. 14.  
4 Se t.ex. Malmö stadsbibliotek 2006, ”Premiär för utlåning av TV-spel” (pressmeddelande), tillgängligt på 
http://www.malmo.se/arkiv/nyhetsarkiv [2008-04-24]; eller Falkner 2007, s. 19.  
5 I vår studies inledningsfas kände vi till 22 svenska folkbibliotek som har börjat med tv-spel och stötte under 
arbetets gång på ytterligare några. Det är dock troligt att vi inte känner till alla bibliotek som har introducerat tv-
spelsmediet i sin verksamhet. 
6 Nordström, Mats 2008. Presentation Malmö stadsbibliotek. Spelbiblioteket, 
http://spelbiblioteket.wordpress.com/2008/01/31/presentation-malmo-stadsbibliotek [2008-03-16] 
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9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier 
anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.7 

 
   Om man ska finna stöd för tv-spel på svenska folkbibliotek i dessa paragrafer så beror det 
dels på vilka egenskaper spelen tillskrivs, samt hur paragraferna tolkas. Förutom att föreskriva 
att varje kommun ska ha ett folkbibliotek säger 2 § mycket om bibliotekens uppgift. Man kan 
tycka att den inte lämnar mycket utrymme för tv-spel, men faktum är att mediet, i olika 
sammanhang, har förklarats besitta egenskaper eller potential som kan passas in i alla här 
omnämnda verksamhetsmål. För att ge några exempel: En som menar att tv-spel kan främja 
”intresse för läsning och litteratur” är Eli Neiburger, som påpekar: ”Avid game players also 
read, write and refer to comprehensive fan-made documents and fan fiction (some definitely 
not for kids) about the game.”8 Det finns många som har relaterat spel till utbildning och 
lärande i olika varianter, bland dem en av ämnets förgrundsgestalter, James Paul Gee i boken 
What video games have to teach us about learning and literacy.9 Vissa menar att tv- och 
dataspel kan stimulera de som spelar att utveckla sin färdighet att söka information (genom 
praktisk erfarenhet delvis inom spelets ramar, men också genom att söka upplysningar om 
spelet och annat kringmaterial).10 Att främja ”kulturell verksamhet i övrigt” kan mycket väl 
omfatta tv-spel och tv-spelande, då spel kan betraktas både som kulturföremål eller konst i sig 
och att man kan tala om en utövad kultur i samband med tv-spelande, en spelarkultur.11  
   Enligt 9 § ska biblioteken erbjuda ”andra medier” för att främja barns och ungdomars 
språkutveckling och läsning, vilket tydligt öppnar för möjligheten till tv-spel i 
biblioteksbeståndet, särskilt med tanke på att forskning om tv-spel och dataspel i relation till 
barns och ungdomars lärande är vanlig12 (frågan är dock hur många bibliotek som faktiskt 
riktar sin verksamhet huvudsakligen mot denna grupp och i detta syfte).  
   Till skillnad från den av förklarliga skäl praktiskt inriktade bibliotekslagen så är UNESCO:s 
och IFLA:s folkbiblioteksmanifest från 1994 ett tämligen visionärt dokument – också av 
förklarliga skäl, då det är tänkt att utmåla principer som de olika länderna ska sträva efter i sin 
folkbiblioteksverksamhet. Manifestets vidlyftiga karaktär och ambitiösa formuleringar, såsom 
”Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av […] obegränsad 
tillgång till kunskap, tankar, kultur och information”, ”Samlingar och tjänster skall omfatta 
alla slag av lämpliga medier, förmedlade genom modern teknologi såväl som traditionellt 
material” och ”Samlingarna skall spegla tidsanda och samhällsutveckling men skall också 
tjäna som minne för mänsklig strävan och fantasi”13, lämnar utrymme för tv-spelsverksamhet 
på folkbiblioteken.   
 
   Av ovanstående stycke kanske det framgår att vi är av uppfattningen att tv-spelsmediet har 
något positivt att tillföra i ett biblioteksbestånd och att det bör, så långt det är möjligt och 
bibliotekets resurser tillåter, behandlas på samma villkor som andra medier. Detta 
ställningstagande återspeglas givetvis till viss del i valet att enbart undersöka folkbibliotek 

                                                 
7 Bibliotekslag: SFS 1996:1596 
8 Neiburger, Eli 2007. Games… in the Library? School Library Journal, Vol. 53, Nr. 7, s. 28. 
9 Gee, James Paul 2003. What video games have to teach us about learning and literacy. 
10 Se t.ex. Squire, Kurt & Steinkuehler, Constance 2005. Meet the Gamers. Library Journal, Vol. 130, Nr. 7, s. 
38-41 samt Neiburger 2007, s. 28-29. 
11 Detta redogörs för mer noggrant nedan. Om kulturbegreppet, se även kapitel 2.4.3. 
12 Ett par exempel är Linderoth, Jonas 2004. Datorspelandets Mening – Bortom idén om den interaktiva 
illusionen och Gee 2003.  
13 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/swed.pdf [2008-02-25] 
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som har introducerat tv-spel14, och därmed måste antas vara i någon bemärkelse positivt 
inställda till mediet; ett val som med största sannolikhet kommer att resultera i en vinkling av 
uppsatsen som helhet för tv-spel på bibliotek. Detta ser vi inte som något problem – snarare 
inser vi att värdeneutral forskning är en omöjlighet, och att det därför, för att inte ge något 
falskt intryck av objektivitet, är bättre att föra en diskussion kring sina utgångspunkter och 
dessas politiska implikationer.15 Det är ändå viktigt att poängtera att det inte är något 
debattinlägg vi skriver: vårt kunskapsmål är att skapa förståelse för tv-spelens ställning på de 
folkbibliotek vi undersöker, inte att argumentera för eller emot dem.  
 
 
1.1 Tv- och datorspel  
 
   Det kan nu vara på sin plats att klargöra vad vi menar när vi talar om tv-spel. Med termen 
avser vi spel som spelas på en spelkonsol (Wii, Gamecube, Playstation, Xbox, etc.) inkopplad 
i en tv-apparat, men också spel till handhållna konsoler (till exempel Gameboy, Nintendo DS 
eller PSP) och arkadspel. Gemensamt för dessa är att styrningen sker med hjälp av relativt få 
knappar, till skillnad från datorspel vilka styrs med hjälp av tangentbord och mus. Egentligen 
rör det sig inte om någon artskillnad mellan de två, men de olika kontrollmässiga 
förutsättningarna innebär att de flesta spelgenrer passar olika bra till de olika plattformarna. 
Bland annat är strategispel i regel bättre lämpade att spelas på dator, medan, exempelvis, 
många sportspel och traditionella plattformsspel (av typen Super Mario, Sonic eller 
Megaman) passar bättre till en spelkonsol.16 Tilläggas kan att inte ens den gränsen alltid är 
särskilt tydlig, då det bland annat finns handkontroller gjorda för användning med datorn, 
liksom det finns möss anpassade till användning med konsoler.  
   Att vi begränsar oss till tv-spel är följaktligen framför allt en praktisk avgränsning. Vi 
kommer till exempel ibland ändå att relatera till forskning om datorspel, då resultat därifrån 
oftast är överförbara på tv-spel och tvärt om. 
 
   Att vid det här laget påstå att det inte har forskats mycket om tv-spel vore fel17, men fram 
till nyligen handlade huvudparten av forskningen om hur tv-spel på olika sätt påverkar eller, 
oftare, kan påverka spelare (särskilt unga sådana) i positiv eller negativ bemärkelse. Det kan 
bland annat omfatta spels förmodade passiviserande effekter, eventuella inverkan mot 
aggressivt beteende eller potential till lärande och utveckling av allehanda slag. Enligt Falkner 
har den forskning som bedrivits inom pedagogik och psykologi ofta handlat om spelandets 
faror, exempelvis att det riskerar få negativa följder för spelarens fantasi, kreativitet och 
sociala umgänge. Många studier har fokuserat den enskilde individen och sett spelande som 
något osocialt, men en perspektivförändring är på gång i åtminstone detta avseende.18  
   Samhällsvetenskaplig eller humanistisk forskning som fokuserar tv-spelens särdrag som 
medium eller kulturform har inte alls varit lika vanlig, men är på frammarsch. Fältet har på 
senare år breddats och gjorts bra mycket mer avancerat och mångfacetterat. Espen Aarseth, 
                                                 
14 Dock är detta val i första hand baserat en önskan att förstå just dessa bibliotek och på praktiska överväganden. 
Vi återkommer till det i stycket om avgränsningar.  
15 I enlighet med god hermeneutisk metod, se kapitel 2.1. 
16 Det är dock vanligt att samma spel utkommer både till en eller flera spelkonsoler och till PC (med olika grader 
av anpassning till de olika formaten). Vidare är spel med öppet pedagogisk ansats mycket vanligare som 
dataspel, kanske för att en dator sällan är lika utpräglat nöjesinriktad som en spelkonsol. För en något mer 
detaljerad diskussion om tv-spelsmediet, se Kirriemuir, John 2006. The Librarian as Video Game Player. New 
Review of Information Networking, vol. 12, nr. 1, s. 61–75. 
17 Jfr. t.ex. Falkner 2007, s. 27. Avhandlingen behandlar i huvudsak datorspel, men författaren tycks, liksom vi, 
inte göra någon större distinktion mellan dessa och tv-spel. 
18 Ibid. 
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chefsredaktör på tidskriften Game Studies, menar att 2001 var det år då den akademiska 
disciplinen Computer Game Studies skapades19, ett definitivt tecken på den uppvärdering av 
tv-spel som är på gång både i den akademiska världen och i samhället i stort. Spelvetenskapen 
studerar tv- och datorspel mer eller mindre på mediets egna villkor – till exempel sätts 
interaktiviteten, som alltid föreligger i varierande grad, gärna i fokus. Inte sällan hämtas 
inspiration och metoder från andra discipliner, exempelvis film- eller litteraturvetenskap (ofta 
verkar det dock snarare vara fråga om att dessa discipliner försöker kolonisera det nya fältet 
spelvetenskap).20 Exakt hur man värderar mediet och beskriver dess egenskaper tycks ännu 
inte råda någon enighet om. Enighet om spelens karaktär kanske inte heller är möjlig att 
uppnå, och sådana spörsmål ska vi lämna därhän i denna uppsats.21  
   Hursomhelst förekommer det att man betraktar tv-spel som både kulturartefakt och 
kulturbärare i traditionell mening (på ungefär samma sätt som exempelvis böcker eller musik) 
samtidigt som de är, i brist på bättre ord, ”kulturkatalysatorer”. Med detta avses att spelen 
stimulerar till ”kultur”, att spelandet i sig är en kulturhandling, ofta en social sådan, och att det 
uppkommer spelarkulturer som tar sig olika uttryck.22 Vidare kanske spel rentav kan betraktas 
som en ”ny” konstform.23 Vi vill inte ge sken av att dessa kategorier (kulturartefakt/-bärare, 
kulturkatalysator, konst) är åtskilda, varandra uteslutande eller de enda möjliga, utan snarare 
exempel på dimensioner som kan förekomma i olika grad i akademiska studier som berör tv-
spels karaktär. Den kanske viktigaste dimensionen, som de flesta tycks vara överens om 
utmärker tv- och dataspel, är dock interaktivitet: ett spel förutsätter alltid en spelare – blir inte 
ett spel förrän någon spelar det.  
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
   Den pågående uppvärderingen av tv-spelsmediet har alltså bland annat tagit sig uttrycket att 
tv-spel börjat dyka upp på vissa svenska folkbiblioteks hyllor. I syfte att bidra med ökad 
förståelse för tv-spelens plats på biblioteket vill vi undersöka hur man på några av dessa 
bibliotek ser på tv-spel och tv-spels värde, särskilt i relation till biblioteksverksamheten, samt 
ge en inblick i varför man fört in tv-spelsmediet och hur man tänkt. Vi menar att detta är av 
intresse både för forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap, bland annat som 
grund för vidare forskning, och för bibliotek i allmänhet.24 

                                                 
19 Aarseth, Espen 2001. Computer Game Science, Year One. Game Studies, vol. 1, nr. 1, 
http://www.gamestudies.org/0101/editorial.html [2008-03-17]. Vi kommer för enkelhetens skull hädanefter låta 
denna disciplin gå under beteckningen spelvetenskap, väl medvetna om de förväxlingsrisker med traditionell 
spelvetenskap (vars område alltså är icke-elektroniska spel) som därav följer.  
20 Ibid. 
21 Man kan erinra sig att många betydligt äldre vetenskaper har samma eller liknande problem: 
religionsvetenskapens oförmåga att definiera religion, oenigheten som funnits och som fortfarande 
understundom gör sig tillkänna inom filmvetenskapen om vad som egentligen karaktäriserar en film, eller varför 
inte problemen inom biblioteks- och informationsvetenskap att komma underfund med vad information 
egentligen är. 
22 T.ex. den ”LAN-kultur” som Falkner undersöker i Falkner 2007.  
23 Se t.ex. James Paul Gees expressiva redogörelse för spel som konst i 2006. Why Game Studies Now? Video 
Games: A New Art Form. Games and Culture, vol. 1, nr. 1, s. 58-61. Var gränsen går mellan att betrakta spel 
som kultur och spel som konst är inte alltid tydligt, och liksom varianterna av temat ”spel som kultur” bygger på 
olika kulturbegrepp (t.ex. smalt estetiskt respektive bredare antropologiskt, jfr. kapitel 2.4.3) förekommer 
förmodligen även flera sätt att betrakta spel som konst. 
24 Vi har märkt att det finns ett sådant intresse från bibliotek som ännu inte har introducerat tv-spel att få tips på 
hur tv-spelsverksamhet fungerar och varför den har införts; bl.a. nämnde en av dem som svarade på vårt 
inledande frågeutskick att hon just svarat på ett annat biblioteks frågor om deras rutiner kring tv-
spelsverksamheten. 
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   Vår problemställning preciseras i följande forskningsfrågor: 
 

1. Varför lånar de undersökta biblioteken ut tv-spel? 
2. Hur tycker personal på de undersökta biblioteken att tv-spel hör ihop med 

biblioteksverksamhet?  
3. Vilka kriterier och riktlinjer för spelinköp har man på de undersökta biblioteken, 

och varför?  
 

 
1.3 Avgränsningar  
 
   Vi undersöker bara folkbibliotek som lånar ut tv-spel då man på de biblioteken troligtvis är 
mer insatt i ämnet och har tänkt mer på vad spelen har på biblioteket att göra. Det skulle 
visserligen vara intressant att även se på och jämföra med andra bibliotek, särskilt bibliotek 
som har diskuterat frågan men valt att inte introducera tv-spel hos sig, men det skulle ställa 
oss inför en mängd ytterligare problem av praktisk natur och görs förmodligen bäst i en annan 
studie.  
   Vi har även gjort så att vi enbart talar med bibliotekspersonal med nära anknytning till tv-
spelsverksamheten. Denna begränsning var inte planerad från början eftersom vi ansåg (och 
fortfarande anser) att också andra biblioteksanställdas tankar och åsikter är av intresse, men i 
tre fall av fyra blev våra intervjupersoner oss ”tilldelade” av biblioteket, och det blev 
uteslutande personer med ansvar för tv-spelverksamheten. Följden blir givetvis att vissa 
viktiga och intressanta uppfattningar förmodligen kommer att går oss förbi, men med tanke på 
det merarbete det skulle innebära att fånga upp dem är det en mer eller mindre oundviklig 
förlust. Då vi inte har möjlighet att utföra särskilt många intervjuer vill vi dessutom hellre 
prata med den eller de personer som är mest insatta i sitt biblioteks tv-spelsverksamhet.  
   För att inte behöva resa alltför mycket gör vi också en geografisk avgränsning såtillvida att 
alla intervjuer sker med personal på folkbibliotek i södra Sverige. 
   Att vi begränsar oss till tv-spel är, vilket vi nämnt redan i kapitel 1.1, framför allt en 
praktisk avgränsning. Vi kommer till exempel ibland ändå att relatera till forskning om 
datorspel, då resultat därifrån oftast är överförbara på tv-spel och tvärt om. 
 
 
1.4 Forskningsbakgrund 
 
   Forskningen om tv-spel på bibliotek inom biblioteks- och informationsvetenskap är 
fortfarande mycket begränsad. I detta avsnitt försöker vi ge en kort överblick över området. 
   John Kirriemuir diskuterar i artikeln The Librarian as Video Game Player tv- och dataspel i 
allmänhet och spel i en (huvudsakligen amerikansk) bibliotekskontext i synnerhet. Många 
områden av intresse berörs, exempelvis spelarnas demografi, icke-spelares negativa bild av 
mediet, spel i utbildningssyfte, tv- och dataspelande på själva biblioteket, spelutlåning, med 
mera.25 En dimension som mer eller mindre fått stryka på foten i Kirriemuirs framställning är 
spel som kultur: han nämner visserligen bland annat att mediet i allt högre grad anses ha 
samma sociala ställning som film, böcker, konst och musik26, men utvecklar inte det 
resonemanget. 

                                                 
25 Kirriemuir 2006.  
26 Ibid., s. 64. 
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   I Kvalitetsbegrepp och tv-spelsbestånd beskrivs hur Malmös stadsbibliotek förhåller sig till 
kvalitet i sitt tv-spelsbestånd, samt försöker värdera huruvida spelen på biblioteket motsvarar 
de eftersträvade kvaliteterna. Författarna bygger på Carl Gustav Johannsens modell över 
kvalitetsdefinitioner, vilken de anser går att applicera på tv-spel likaväl som något annat 
medium. Studien består av en kvalitativ del, där bibliotekariernas tankar kring 
kvalitetsbegreppet undersöks med hjälp av intervjuer, och en kvantitativ, där själva 
spelbeståndet ”mäts” med avseende på genre. Författarna finner en genremässig 
snedfördelning i Malmö stadsbiblioteks spelkatalog som ungefär svarar mot de olika 
genrernas ojämna fördelning på marknaden. Man anser sig också finna att bibliotekariernas 
strävan, bland annat efter mångfald i spelbeståndet och inriktning mot kvinnliga spelare, inte 
till fullo realiserats, och menar att en mer detaljerad inköpspolicy kan bidra till att avhjälpa 
problemen.27 
   I magisteruppsatsen Folkbibliotek och TV-spelande ungdomar undersöker Maria Gezelius 
och Anna Griph barn- och ungdomsbibliotekariers inställning till att eventuellt införa detta 
medium på sina bibliotek.28 För att analysera sitt material lånar de ett antal modeller för 
bibliotekariers rolluppfattning från Maj Klasson och menar sig urskilja en demokratisk 
grundtanke i bibliotekariernas bemötande av låntagare och inte sällan en förmyndartanke i 
deras inställning till kvalitet och urval, enligt vilken värdering av bokens ställning och 
litterära värden överförs på andra medier. Dock har bibliotekariens roll förskjutits, menar de, 
från att vara folkupplysare mot en mer neutral serviceroll. Uppsatsens fokus är, som titeln 
antyder, på tv-spel (och dataspel) som barn- och ungdomsfenomen och mycket handlar om 
mediets tänkbara pedagogiska värden i relation till biblioteksverksamheten.29 Vad valet att 
intervjua barn- och ungdomsbibliotekarier och att koncentrera sig på ungdomar och lärande 
säger om författarnas egen inställning till spel bör man kanske vara försiktig med att uttala sig 
om, men genom detta val placerar sig författarna tydligt, avsiktligt eller ej, inom den 
strömning som mer eller mindre bara behandlar mediet som ett ungdomsfenomen.30 Sådant 
som tv-spelens kulturella eller estetiska aspekter nämns knappt alls, ens i referenserna. 
   Karin Edman och Olle Engström har i en magisteruppsats, också den från 
Bibliotekshögskolan, jämfört införandet av tv-spel på några svenska folkbibliotek med 
tidigare införanden av för bibliotekens vidkommande nya medier. Debatten som förväntades 
följa på införandet av tv-spel i stort sett uteblev, till skillnad från vad som var fallet när musik, 
videofilm eller serietidningar introducerades en gång i tiden. De finner att införandet av tv-
spel mest liknar införandet av manga i detta avseende, och resonerar att det förmodligen beror 
på att liknande medier redan införts (datorspel respektive serietidningar).31 
   I Datorspel – till nytta eller nöje? undersöker Martina Johansson och Kristin Nilsson med 
hjälp av kvalitativa intervjuer folkbibliotekariers inställning till datorspel och i vilken 
utsträckning dessa menar att de ska finnas på folkbibliotek, samt hur urvalet av datorspel går 
till, bland annat i vilken utsträckning de tar hänsyn till användarna i urvalsprocessen. 
Uppsatsen är från 2003, alltså innan tv-spelsmediet gjort sin entré på svenska folkbibliotek. 
Författarna finner att de flesta av de bibliotekarier de intervjuar anser att bibliotekens 
datorspel skall vara till för både lärande och underhållning i ett blandat bestånd, men att några 
av dem enbart vill ha pedagogiska datorspel. Hänsynstagandet till användares intressen finner 
                                                 
27 Haraldsson, Eric & Janrell, Sandra 2007. Kvalitetsbegrepp och tv-spelsbestånd – En fallstudie av tv-
spelsverksamheten på Malmö stadsbibliotek. 
28 Vid tiden för uppsatsens författande var Malmö stadsbibliotek det enda svenska folkbibliotek som hade 
introducerat tv-spel för utlån. 
29 Gezelius, Maria & Griph, Anna 2006. Folkbibliotek och TV-spelande ungdomar – en studie i bibliotekariers 
attityder och värderingar när det gäller ett nytt medium på biblioteket. 
30 Jfr. Falkner 2007, s. 28. 
31 Edman, Karin & Engström, Olle 2008. Folkbibliotek och TV-spel: En kvalitativ studie av hur införandet av 
TV-spel på svenska folkbibliotek relaterar till införandet av andra nya medier. 
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de variera beroende bland annat på bibliotekariernas inställning till mediet och på hur de 
värdesätter inköpsförslag. Huvudsakligen diskuterar författarna datorspelsmediet utifrån de 
två dimensionerna pedagogik och nöje, men finner också att vissa bibliotekarier ser ännu en 
funktion med det, nämligen som lockbete för nya användare.32 
 
   Både Dorte Skot-Hansen och Douglas Raber har forskat om folkbibliotekens roll(er) och 
värdegrund. Vi använder deras forskning som teoretiskt ramverk för att bättre förstå vårt 
betydligt smalare forskningsområde tv-spel på bibliotek, och för att inplacera det i ett större 
sammanhang. Mer om deras forskning och hur vi använder oss av den finns i kapitel 2.4. 
 
 
1.5 Disposition 
 
   Kapitel 1, Inledning. Vi går kort igenom lite bakgrund till uppsatsen, bland annat genom att 
ge en kort introduktion till den akademiska disciplinen spelvetenskap, innan vi går in på 
problemformulering, för att läsaren lättare ska kunna förstå varför vårt problem är intressant. 
Därefter klargör vi våra avgränsningar. Avsnittet om forskningsbakgrund placerar vi också 
under inledningskapitlet, liksom stycket om disposition som tydliggör uppsatsens upplägg. 
   I kapitlet 2, Teori och metod, redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter (grundade i 
Skot-Hansens och Rabers forskning) och för vårt tillvägagångssätt vid materialinsamling och 
analys. Bland annat kommer vi att ganska utförligt beskriva hermeneutiken som teori och 
metod samt hur vi använder den. 
   Kapitel 3 kommer att vara det mest omfattande och utgöra uppsatsens tyngdpunkt. Här 
tolkar vi vårt material och för en löpande diskussion kring resultaten. Kapitlet struktureras 
enligt de teman vi finner i vårt material.  
   Kapitel 4, Sammanfattning. 
 
 
 

2. Teori och metod 
 
   I följande avsnitt behandlas först hermeneutiken som teori och metod: vi kommer att ta upp 
saker som epistemologiska och metodologiska ställningstaganden och relatera dessa till vår 
forskningsuppgift. Sedan beskriver vi våra mer specifika teoretiska utgångspunkter samt hur 
vi rent praktiskt går tillväga vid insamlande och tolkande av vårt material. 
 
 
2.1 Hermeneutisk teori och metod 
 
   Ralf Helenius redogör i boken Förstå och bättre veta för hermeneutiken med sin tradition 
och olika innebörder och varianter. Här beskrivs två sätt att förstå hermeneutiken; ett som 
positionerar ordet hermeneutik mot positivismen och låter det stå som paraplybeteckning för 
förstående vetenskap i allmänhet, och ett mer specialiserat enligt vilket det rör sig om en 
särskild disciplin inom den förstående vetenskapen.33 Dessa behöver inte utesluta varandra 

                                                 
32 Johansson, Martina & Nilsson, Kristin 2003. Datorspel – till nytta eller nöje? En intervjuundersökning utifrån 
folkbibliotekariens perspektiv. 
33 Helenius, Ralf 1990. Förstå och bättre veta, s. 86.  
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och förekommer också sida vid sida i Helenius framställning. Joacim Hansson ser 
hermeneutiken som en särskild teori och metod att genom tolkning nå vetenskaplig kunskap34 
och ansluter sig därmed till den smalare uppfattningen. Formuleringen ”teori och metod” är 
viktig: riktningen uppmärksammar vetenskapliga metoders förutsättningar lika mycket som 
(eller till och med mer än) den ger praktiska forskningsråd, den innehåller vissa ontologiska 
antaganden, och framför allt har den mycket att säga om kunskapens natur.35 Vi ska nedan 
kortfattat redogöra för hermeneutikens implikationer på dessa områden. 
   Vi börjar med hermeneutikens ontologi och konstaterar att någon allenarådande sådan finns 
inte. Riktningen tillåter ett antal ontologiska ståndpunkter36, helt i enlighet med uppfattningen 
att det inte kan finnas några i strikt mening sanna tolkningar. Några punkter ska dock 
omnämnas, och typiskt för dem alla är att ontologi och epistemologi flätas samman så att det 
ibland är svårt att se var det ena slutar och det andra börjar.  
   En gemensam utgångspunkt för alla hermeneutiska grenar är att man betraktar världen som 
osäker och på den grunden tar avstånd från positivismens strävan efter exakthet, mätbarhet 
och säker lagbundenhet i största allmänhet. En andra uppfattning som de flesta hermeneutiker 
sluter upp kring är språkets grundläggande betydelse för all tolkningsverksamhet, även om 
olika teoretiker tillskriver det något olika betydelse.37 Mer än så här behöver vi knappast säga 
om hermeneutikens ontologi(er) i allmänhet då abstrakta teoretiska utläggningar är av föga 
intresse för vår studie.38 Istället ska vi ägna mer av vår uppmärksamhet åt epistemologiska 
och metodologiska överväganden, vilka förvisso speglar ontologiska antaganden, men framför 
allt syftar till att vägleda oss i och klargöra vårt praktiska tillvägagångssätt. 
 
   En av hermeneutikens viktigaste insikter på det epistemologiska området, kanske den allra 
viktigaste, är att det inte finns någon kunskap, vetenskaplig eller vardaglig, som är 
värdeneutral. Forskningen är alltid präglad av forskaren, av dennes åsikter, mål och 
föreställningar, och forskaren är alltid präglad av sin historiska och personliga situation, vari 
inte minst språket utgör en viktig del. Kunskapen eller förståelsen (vilket begrepp man 
föredrar beror mycket på vilken forskningstradition man ansluter sig till) föregås alltid av 
något slags förförståelse. Detta går inte att undvika, även om man försöker frigöra sig från 
”ovetenskapliga fördomar”.39 Denna insikt är också en insikt om att förment neutral 
vetenskap, sådan som medvetet eller omedvetet döljer sina teoretiska och värdemässiga 
fundament, sina mål och undviker att diskutera sina konsekvenser, i högre grad riskerar 
snedvridas än forskning som öppet uppmärksammar och reflekterar över dessa faktorer och 
dess följder. Forskaren bör vidare vara öppen för information eller argument som strider mot 
de egna intressena.40 Så kan fördomarna göras till något positivt som ökar forskarens 
möjligheter till förståelse.41  

                                                 
34 Hansson, Joacim 2005. Hermeneutics as a bridge between the modern and the postmodern in library and 
information science. Journal of Documentation, Vol. 61, nr. 1, s. 102-113. 
35 Helenius menar t.o.m. att hermeneutiken i och med sitt motstånd mot ”positivistisk reduktionism och 
scientism” och sin dialektiskt-kritiska förståelsetanke ”blivit en hel epistemologi, en kunskapsteori som i sig 
förenar många olika grenar, som står i ständig fruktbärande debatt med varandra.” Helenius 1990, s. 66. 
36 Helenius 1990, s. 78. 
37 Ibid., s. 79ff. 
38 Den intresserade hänvisas exempelvis till Helenius 1990, vars referenser sedan också kan användas som 
förslag på vidare läsning. 
39 Ibid., s. 74ff. 
40 Jfr. Hjörland, Birger 2004. Social and Cultural Awareness and Responsibility in Library, Information and 
Documentation Studies. Aware and Responsible, red: Rayward, W. Boyd, s. 72ff.  
41 Helenius 1990, s. 74. Intressant nog finns det teoretiker som hävdar att hermeneutiken och andra förstående 
vetenskapsriktningar i kraft av sin stränga självreflexivitet och kontextkänslighet är just ”objektiva”, se t.ex. 
styckena om Harding i Hjörland 2004, s. 84 och om Palmer i Helenius 1990, s. 71. 
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   Den hermeneutiska förståelseprocessen brukar beskrivas med hjälp av en modell kallad den 
hermeneutiska cirkeln eller spiralen. I Helenius framställning får modellen stå för både 
relationen mellan del och helhet i tolkningsarbetet och mellan förförståelse och förståelse. Det 
sker hela tiden en cirkel- eller spiralrörelse mellan del-helhet och mellan förförståelse-
förståelse. Tolkningen måste för att bli trovärdig och koherent hela tiden relatera materialets 
delar till helheten och tvärt om och motsägelser mellan dem ska uppmärksammas. På så vis 
kan man skapa sig en detaljerad, nyanserad bild av sitt studieobjekt och blottlägga och 
tydliggöra meningsstrukturer och innebörder i materialet. Tolkningsprocessen löper 
genomgående och tar egentligen aldrig slut – förståelsen man uppnår blir förförståelse för 
vidare tolkning, och så vidare.42 Det enda slut man kan tala om är när man anser sig 
införskaffat tillräcklig förståelse för sin studies syfte och präntar ner den på papper – men det 
är egentligen inte slutet på tolkningen, bara på studien.43 
   En tolkning påverkas, som vi redan har nämnt, ofrånkomligen av den historiska situation 
som den uppkommer i, inklusive tolkarens individuella förhållanden. Att synliggöra eller ens 
bli varse alla de faktorer som inverkar på varje enskild undersökning är förmodligen i 
praktiken omöjligt. Den kontext som man medvetet inplacerar sitt material i och tolkar utifrån 
är därför endast en liten och helst tydligt definierad del av den totala verklighet som det 
studerade fenomenet ingår i; den utgör en abstraktion (eller tolkning) av de verkliga 
förhållanden som man anser vara av störst intresse, aldrig totaliteten av förhållanden som 
faktiskt kan ha betydelse. I detta avseende är kontexten alltså något som måste väljas. Att det 
förhåller sig på detta vis kan bland annat illustreras av Habermas kritik av de hermeneutiker, 
bland andra Gadamer, som begränsar en texts eller utsagas mening till dess ”närsammanhang” 
och lämnar samhället och materiella livsvillkor därhän.44 Givetvis har den valda kontexten 
avgörande betydelse för vilket resultat man får, vilket alltså gör det till en av de faktorer som 
man behöver självkritiskt reflektera över.  
   Man kan säga att hermeneutikens kunskapsmål är att möjliggöra ställandet av nya, 
fördjupande frågor, men framför allt att ”öka förståelsen genom att prova nya svar”.45 
 
   Hermeneutikerns exakta tillvägagångssätt gällande insamling och tolkning av material 
bestäms i hög grad av den aktuella forskningsuppgiften.46 Dock föreslår Helenius något av en, 
visserligen ganska allmänt hållen, hermeneutisk checklista: 
 

   Att redovisa och vara kritisk till sina källor, att söka dechiffrera sin egen 
utgångspunkt, beakta tillgänglig och icke-tillgänglig information, att inte förtiga att 
kunskaper, ideologier och förhandsuppfattningar kan påverka 
undersökningsresultatet eller medföra en konflikt med uppdragsgivaren och ens 
eget förra jag, att kontrollera uppgifter och framför allt arbeta systematiskt, 
utgående från en preciserad och självkritisk arbetsplan, är vad en hermeneutiker 
bemödar sig om.47 

 
   Med detta kortfattade stycke om hermeneutikens generella kännetecken och ståndpunkter i 
tankarna är det dags att redogöra för våra inledande utgångspunkter (förförståelse), vårt 
teoretiska ramverk samt vårt tillvägagångssätt vid insamlande och tolkande av vårt 
undersökningsmaterial. 
 
                                                 
42 Ibid., s. 74ff. 
43 Ibid., s. 91. 
44 Ibid., s. 68. 
45 Ibid., s. 82. 
46 Ibid., s. 84. 
47 Ibid., s. 85. 
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2.2 Förförståelse 
 
   Det är lätt att uppfatta förförståelsebegreppet som något liknande ett förstadium till 
förståelse, men detta är, vilket framgår av den hermeneutiska cirkel- eller spiralmodellen, 
felaktigt eller åtminstone olyckligt missvisande. Den fördjupade förståelse som uppnås efter 
ett ”varv” i cirkeln blir ju förförståelse för nästa varv, och så vidare. Det motsatta är också 
sant: förförståelsen i en given tolkningssituation är i sig förståelse baserad på tidigare 
förförståelse. Var ”förförståelsen” slutar och ”förståelsen” börjar i den enskilde 
tolkningssituationen går följaktligen enbart att bestämma utifrån det aktuella kunskapsmålet.  
Väl medvetna om att förförståelsen alltså utvecklas och ändras genom hela tolkningsarbetet 
tills man uppnått sitt kunskapsmål, väljer vi ändå att i detta stycke praktiskt begränsa det vi 
benämner som ”vår förförståelse” till den förståelse av ämnesområdet vi hade innan studiens 
början och i dess inledningsfaser. 
   För det första har vi båda lång erfarenhet av tv-spelsmediet och många av dess genrer. Det 
innebär att vi har åtminstone en översiktlig insikt i mediets historiska utveckling, estetik och 
konventioner sedan sent 1980-tal, med mer fördjupad kunskap inom vissa specialområden. På 
senare tid har en av oss även utvecklat ett mer akademiskt intresse för tv-spel, bland annat 
med avseende på ideologi, berättarstruktur och persongestaltning. Vi hade alltså redan en syn 
på tv-spel som kulturform och ville se om och hur man på de undersökta biblioteken hade 
tänkt på detta.  
   Under alla de år vi varit aktiva tv-spelare har vi båda någon gång upplevt att omgivningen 
varit negativ till tv-spelande, på ungefär samma sätt som Falkner beskriver48: det kan handla 
om att tv-spel anses vara barnsligt eller ”nördigt”, eller att föräldrar (och vänner för den 
delen) uttryckt oro för eller uttalat sig nedsättande om mycket stillasittande. En av 
uppsatsförfattarna stöter fortfarande understundom på dylika negativa åsikter, medan det var 
mycket länge sedan den andra uppsatsförfattaren senast märkte av en negativ attityd till tv-
spelande i sin närmaste omgivning. Med våra egna erfarenheter av omgivningens attityder 
som grund förväntade vi oss att tv-spel på en offentlig institution som folkbiblioteket skulle 
vara relativt kontroversiellt, både bland allmänheten och inom själva biblioteksvärlden. Som 
något av en påbyggnad på detta förväntade vi oss vidare att biblioteken skulle ha utarbetat 
noggrant genomtänkta argument för att motivera tv-spelsverksamheten; argument grundade 
bland annat på forskning och andra erfarenheter av tv-spels utvecklande och pedagogiska 
kvaliteter, på tv-spelande som social företeelse, på tv-spel som en kulturform värd att tas på 
allvar och på tv-spelande som kulturhandling i sig.  
   Innan vi påbörjade vår undersökning förväntade vi oss också att en av anledningarna till att 
införa tv-spel på många folkbibliotek var att i någon bemärkelse marknadsföra biblioteket, 
kanske för att utmärka sig som en modern institution eller helt enkelt för att locka besökare, 
bland annat från sådana grupper som annars sällan går till biblioteket.  
   Som bibliotekariestudenter i Borås har vi också fått oss vissa uppfattningar om bibliotekets 
roller och funktioner till livs. Här är det av betydelse att vi läser olika inriktningar på BHS, 
vilket bidragit med olika infallsvinklar som vi tror kommer att visa sig värdefulla under 
tolkningsarbetet. Olle Berg går kollegium 1, vars fokus är på biblioteks och informations 
samhällsroll och i hög grad har förmedlat en bild av biblioteket som kultur- och 
demokratiinstitution. Thomas Nyström läser kollegium 3, som inriktar sig på användares 
interaktion med informationssystem, och handlar om hur man kan möta olika former av 
användarbehov och mer direkt tillgängliggöra information och medier ur bland annat ett 
utbildande och ett serviceperspektiv.  

                                                 
48 Se inledningen, s. 1. 
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2.3 Materialinsamling  
 
   För att besvara våra forskningsfrågor använder vi oss av material insamlat i fyra 
semistrukturerade intervjuer med personal (tre tv-spelsansvariga bibliotekarier och en 
biblioteksassistent) på tre folkbibliotek, anteckningar från en föreläsning om Malmö 
stadsbiblioteks tv-spelsverksamhet49 samt skriftligt material från detta biblioteks tv-
spelsansvariga. Detta ger oss goda möjligheter att uppnå fördjupad förståelse om tv-
spelsverksamheten på dessa fyra bibliotek, vilket är vårt huvudsakliga kunskapsmål. 
Materialet är rikt men inte ohanterligt.  
   Dessutom har vi ställt några frågor via e-post till bibliotekscheferna på de bibliotek vi fått 
kontakt med, vilket är av intresse eftersom han eller hon har det yttersta ansvaret för 
verksamheten och borde därför ha haft en avgörande roll vid införseln av tv-spel. I viss 
utsträckning använder vi oss även av det material vi samlat in från den e-postkontakt vi har 
haft med andra bibliotek. 
 

2.3.1 Inledande frågor via e-post 
 
   För att inledningsvis skaffa oss en överblick över fältet skickade vi per e-post ut ett par 
frågor till alla svenska folkbibliotek som vi visste lånade ut tv-spel (se bilaga 1). Dessa frågor 
utformades utifrån våra forskningsfrågor. De var av ganska öppen karaktär för att låta 
respondenterna själva associera till det de finner viktigast, vilket har hjälpt oss att finna 
intressanta saker att fråga om i våra intervjuer. Svaren på dessa inledande e-postfrågor låg 
sålunda till grund för utformningen av vår intervjumall (bilaga 2). 
   Från de drygt tjugo folkbibliotek som vi skickade vårt frågebrev till fick vi sju svar från sex 
bibliotek (på ett bibliotek svarade de två tv-spelsansvariga var för sig på grund av deras olika 
sätt att förhålla sig till ämnet). Då vi ansåg att de uppslag till intervjufrågor som dessa svar 
gav oss var fullt tillräckliga och då vi inte har några anspråk på generaliserbara resultat såg vi 
ingen anledning att lägga ner extra tid på påminnelser till de bibliotek som inte svarat.  
 
   Vårt andra syfte med det inledande frågeutskicket var att finna personer att intervjua. Med 
det följde sålunda en förfrågan om kontaktperson samt huruvida det fanns möjlighet att 
komma och göra intervjuer med delar av bibliotekspersonalen. Detta innebar i praktiken att 
biblioteken valde ut lämpliga intervjupersoner åt oss (med undantag av en, som vi kände 
sedan innan). Samtliga informanter som vi på så sätt fick oss tilldelade är tv-spelsansvariga på 
sina respektive bibliotek. 
   Som vi skrev i kapitel 1.3 Avgränsningar hade vi ursprungligen tänkt intervjua även andra 
bibliotekarier, men med tanke på det omfattande extra arbete det skulle innebära att själva leta 
intervjupersoner gav vi fort upp den tanken. Dessutom har vi inte heller kunnat utföra särskilt 
många intervjuer, och då talade vi hellre med den eller de personer som är mest insatta i tv-
spelsverksamhet på sina respektive bibliotek. 
 

                                                 
49 Johansson, Tobias & Mattsson, Per 2008-04-15. Föreläsning om tv-spelsverksamheten på Malmö 
stadsbibliotek, Borås. 
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2.3.2 Intervjuer 
  
   Vår huvudsakliga materialinsamlingsmetod har varit semistrukturerade intervjuer. Intervjuer 
i allmänhet används främst för att djupare undersöka inställningar, bakomliggande tankar och 
se in bakom kulisserna vid till exempel institutioner, det vill säga för att skapa sig en 
uppfattning om människors tankar och åsikter och hur saker fungerar på de undersökta 
platserna mer än för att skapa någon form av generaliserbarhet.  
   Semistrukturerade intervjuer innebär att man har en viss grundläggande struktur, en stomme 
bestående av vissa frågor som man på förhand vet att man vill ställa, men inte nödvändigtvis i 
den följd man skrivit ner dem. Dessutom lämnar man utrymme för improviserade frågor om 
något intressant spår eller vinkling som man inte har tänkt på skulle dyka upp under intervjun. 
Ytterligare en sak som är utmärkande för denna typ av intervjuer är att man låter den 
intervjuade utveckla sina idéer och tala utförligt om området ifråga, så att intervjun till stor 
del formas av hur den intervjuade utvecklar sina synpunkter.50    
   Andersen menar att delvis strukturerade intervjuer som de vi utfört i regel används vid 
samma lägen som öppna intervjuer, det vill säga när forskaren vill nå en djupare förståelse om 
en persons beteende, motiv och livsvärld, men till skillnad från vid de helt öppna intervjuerna 
har man läst in sig mer på området innan man börjar intervjua. Vanligtvis har man redan en 
viss teoretisk och empirisk kunskap kring de fenomen man vill studera, men är samtidigt 
öppen för de nya vinklingar och den nya information som intervjupersonen kan komma att 
bidra med. Vanligt är att forskaren försöker att ringa in ett antal fenomen eller delområden 
inom det undersökta området att särskilt fokusera på och tränga in i på djupet.51 Det är på det 
sätt som Andersen beskriver som vi har gått tillväga vid intervjuerna.    
   Samtliga intervjuer spelades vid genomförandet in med hjälp av en diktafon (efter att vi 
först kontrollerat med informanten att denne inte hade något emot att bli inspelad), samtidigt 
som en av oss förde anteckningar som förebyggande åtgärd om diktafonen skulle krångla, 
samt för att fånga eventuell information som inte kommer med i en inspelning, exempelvis 
kroppsspråk. Huvudansvaret som intervjuare hade den av oss som inte förde anteckningar, 
men vid samtliga intervjuer ställde också antecknaren vissa kompletterande frågor. Vi turades 
om att intervjua och anteckna. De inspelade intervjuerna transkriberades och talspråk gjordes 
om till skriftspråk för att underlätta det senare analysarbetet. Varje intervjuutskrift skickades 
till respektive informant för kontroll, för att ge denne möjlighet att komma med rättningar och 
kompletterande kommentarer och för att sålunda i möjligaste mån undvika missförstånd.  
   Intervjupersonernas namn och arbetsplatser behandlas konfidentiellt och följande fiktiva 
namn kommer att användas: Maria, Nina, Sofia och Petter. Biblioteken kommer helt enkelt att 
kallas Bibliotek A, B och C. Citat från intervjuerna används sparsamt och talspråk ändras till 
skriftspråk, dels för att talspråk skulle se märkligt ut i skrift och därför vara både 
distraherande för läsaren och inte särskilt smickrande för våra informanter, och dels för att det 
alltid föreligger en viss risk att intervjupersonerna kan identifieras om man använder 
talspråk.52  
 

                                                 
50 Denscombe, Martyn 2000. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, s. 135.  
51 Andersen, Ib 1998. Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskaplig metod, s. 162. 
52 En viss sådan risk föreligger i och för sig alltid ändå, åtminstone såtillvida att intervjupersonerna troligtvis 
löper stor risk att bli igenkända av sina kollegor och andra som känner dem väl. Sedan kanske man kan tycka att 
igenkänningsrisken inte har någon betydelse om ämnet inte är känsligt, men det är inte forskarens sak att avgöra 
om ämnet är känsligt eller ej. 
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   Nu när vi väl utfört intervjuerna kan vi konstatera att allt gått smidigt. Inga spänningar eller 
problem har uppstått mellan intervjupersonerna och oss. Vi fick svar på det vi ville och de 
gånger vi glömde någon fråga eller behövt förtydliganden har det kompletterats via e-post. De 
enda besvärligheterna var de gånger då intervjupersonen informellt påbörjade intervjun innan 
inspelningen satts igång eller fortsatte den efter att inspelningen avslutats.  
    

2.3.3 Frågor till bibliotekschefer 
 
   Som komplement till intervjuerna och det tidigare frågeutskicket via e-post ställde vi också 
några frågor riktade specifikt till bibliotekscheferna på de bibliotek vi kommit i kontakt med 
(se bilaga 3) för att se om ledningens inställning till tv-spelsverksamheten på något märkbart 
sätt skiljer sig från det vi fått veta genom vårt övriga material, vilket vi hoppades skulle bidra 
med ökad förståelse för tv-spelsmediets ställning på dessa bibliotek. Beroende på svaren hade 
vi också för avsikt att ställa följdfrågor.  
   Möjliga nackdelar som vi ser med att skicka frågor på detta sätt är att svaren kan variera 
mycket i kvalitet och ibland till och med utebli, samt att det kan vara svårt att undvika och 
upptäcka missförstånd, varför det är mycket viktigt med tydligt formulerade frågor. Andra 
problem som skulle kunna uppkomma är att det kan bli besvärligt att ställa följdfrågor och att 
svarsfrekvensen kan komma att bli begränsad. Fördelarna är att det är enkelt att nå ut till flera 
bibliotek på detta sätt, och att bibliotekscheferna tillåts svara när de har tid. Andersen pekar 
också på att det ofta kan vara svårt att intervjua personer i chefsposition då de kan komma att 
styra intervjun alltför mycket och försvåra för intervjuaren att ställa de mest intressanta 
frågorna53, vilket också kan vara en anledning att istället ställa frågor via e-post. 
 
   I efterhand har de frågor vi ställde till bibliotekscheferna visat sig vara i det närmaste 
överflödiga: då de samarbetat nära med sina respektive biblioteks tv-spelsansvariga svarade 
de antingen likadant som eller hänvisar tillbaka till vad de tv-spelsansvariga har sagt. 
Bibliotekschefernas svar är således endast värdefulla som bekräftelser på vad vi redan fått 
veta. Det ska också nämnas att svar från chefen på ett av de undersökta biblioteken har 
uteblivit.   
 

2.3.4 Material från Malmö stadsbibliotek 
 
   Den 15 april 2008 lyssnade vi till en föreläsning på Högskolan i Borås med Per Mattsson 
och Tobias Johansson från Malmö stadsbibliotek, vilka berättade om sitt biblioteks tv-
spelsverksamhet.54 Då denna föreläsning i kombination med skriftligt material från Malmö 
stadsbibliotek och dess tv-spelsansvariga mer än motsvarar det material vi samlat in genom 
intervjuer har vi beslutat att inkludera detta i undersökningen. Vi får svar på samma frågor 
som i intervjuerna; skillnaden är att materialet från Malmö stadsbibliotek ger oss detta 
biblioteks tv-spelsansvarigas samlade åsikter, och därmed blir vinklingen inte lika personlig. 
Detta ser vi inte som något problem; snarare gör det undersökningen mer balanserad. Att det 
skriftliga materialet dessutom är kontrollerbart av läsaren är också en fördel. 
   Det skriftliga materialet består av:  
 

                                                 
53 Andersen 1998, s. 146. 
54 Johansson & Mattsson 2008-04-15. 
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• Premiär för utlåning av TV-spel – Malmö stadsbiblioteks pressmeddelande i samband 
med att tv-spelsutlåningen invigdes.55 

• Tv-spel på bibliotek – ja tack! – ett paper presenterat av Susanna Jacobsson, Tobias 
Johansson och Mats Nordström, tv-spelsansvariga på Malmö stadsbibliotek, på 
konferensen Mötesplats inför framtiden i Borås den 11-12 oktober 2006.56 

• Mats Nordströms inlägg på Spelbiblioteket, en blogg om att arbeta med dator- och tv-
spel på bibliotek.57 

 

2.3.5 Informationssökning 
 
   Vår kartläggning av tidigare forskning har sin grund i viss tidigare kunskap: exempelvis 
kände vi sedan tidigare till Jonas Linderoths avhandling Datorspelandets Mening och hade 
också redan stiftat bekantskap med Douglas Raber och Dorte Skot-Hansen. Vi använder delar 
av deras forskning som teoretiskt underlag.  
   Vår informationssökning började med sökningar i BADA (Borås Akademiska Digitala 
Arkiv) och LISA (Library and Information Science Abstracts) för att hitta tidigare 
magisteruppsatser samt annat material som behandlar vårt ämne. Vid sökningen i BADA 
använde vi den ganska breda termen tv-spel, vilket ändå gav oss en hanterlig mängd träffar. 
För att inte utesluta resultat som kan vara av intresse sökte vi också på termer som dataspel, 
datorspel, videospel och elektroniska spel; i LISA användes tesaurusen för att finna lämpliga 
söktermer. Utöver detta gjorde vi sökningar i de andra svenska biblioteks- och 
informationsvetenskapsinstitutionernas uppsatsdatabaser, samt en sökning i LIBRIS Uppsök. 
Det begränsade material vi på så sätt hittade användes som ingångar till fältet via 
referenslistorna. Även de nya källor vi på så sätt fann arbetade vi på samma sätt utifrån för att 
via deras referenser hitta ytterligare material. 
   Utöver detta gjorde vi sökningar i Scirus, Google Scholar och högskolebibliotekets katalog 
för att få tag på de texter som intresserade oss, samt för att hitta nytt material. Vi besökte 
också hemsidor tillhörande tv-spelsforskare för att dels se om de där tillgängliggör sin 
forskning och dels i källkritiskt syfte.  
   Vi prövade även att göra sökningar i Artikelsök, samt sökte artiklar i DIK Forum och 
Biblioteksbladet för att finna relevant information ur bibliotekens perspektiv. Utöver detta 
besökte vi hemsidorna för de folkbibliotek som vi visste introducerat tv-spel för att inhämta 
den information som eventuellt finns tillgänglig där samt för att finna lämpliga e-postadresser 
att skicka vårt inledande frågebrev till (se kapitel 2.3.1). 
 
 
2.4 Teori 
 
   I följande kapitel redogör vi för uppsatsens teoretiska ramverk. För att sätta in tv-
spelsverksamheten på våra undersökta folkbibliotek i en vidare kontext behandlas här teorier 
för folkbibliotekens samhälleliga funktioner och roller hämtade från Dorte Skot-Hansens och 
Douglas Rabers forskning. Vi beskriver också det kulturbegrepp vi använder oss av. Utifrån 
dessa teoretiska utgångspunkter, den spelforskning vi tagit del av samt vårt eget insamlade 
forskningsmaterial konstruerar vi slutligen våra huvudsakliga analysredskap. 
 

                                                 
55 Malmö stad 2006. 
56 Jacobsson, Susanna, Johansson, Tobias & Nordström, Mats 2006. Tv-spel på bibliotek – ja tack!  
57 http://spelbiblioteket.wordpress.com/ [2008-05-22] 
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2.4.1 Skot-Hansen: folkbiblioteks värdegrund och profil 
 
   I takt med att kulturen blivit allt mer upplevelseorienterad har enligt Dorte Skot-Hansen 
marknadstänkande och ekonomistisk-instrumentella värderingar och mål i högre grad 
påverkat nordisk kulturpolitik sedan 1980-talet.58 Hon talar om och renodlar tre olika 
”rationaler” som präglat nordisk kulturpolitik i olika grad under olika perioder av senare 
halvan av 1900-talet.59 Två av dessa rationaler, den humanistiska och den instrumentella, 
återfinns i hennes studie över danska folkbiblioteks värdegrund.60  
   Enligt den humanistiska rationalen ska biblioteken (liksom kulturpolitiken i stort) verka för 
demokratisering av kulturen, enligt en uppfattning om kulturens, kunskapens och 
upplysningens egenvärde och att alla samhällsmedborgare ska ges möjlighet att ta del av 
detta.61 Inom dansk kulturpolitik har den humanistiska rationalen lett till ett främjande av 
”den nationale enhedskultur”62, men om man istället använder Skot-Hansens rationaler som 
ett teoretiskt verktyg kan enhetskulturen enkelt ersättas med vilka kulturvärden som helst som 
anses vara värda att sprida. 
   Den instrumentella rationalen, å andra sidan, ser till bibliotekets konkurrenssituation om 
offentliga medel: det gäller att hävda sin institution inför politiker och allmänhet för att 
motivera och helst öka sin finansiering. Ett uttryck för detta kan vara att försöka bättra på 
utlåns- eller besöksstatistik genom att i högre grad anpassa sitt utbud efter marknadsmässigt 
utförda uppskattningar av efterfrågan. Denna rational tenderar också att göra folkbiblioteken 
till ett redskap för huvudsakligen ekonomiska intressen från kommunens sida, kanske genom 
att hjälpa lokala företag med informationsförsörjning eller som del i kommunens 
marknadsföring utåt.63 
   Skot-Hansen menar att även om bibliotekens värdegrund alltjämt är stadigt förankrad i 
kultur- och upplysningstanken64 så har krav från politiker, från användare och från det övriga, 
allt starkare upplevelseinriktade kulturlivet påverkat mot ökad marknadsinriktning. På gott 
och ont är man inte längre en ö fri från kommersialism och användarorientering.65 
   I rapporten Det lokale bibliotek - afvikling eller udvikling föreslår Skot-Hansen en modell 
för analys av lokala biblioteks profil,66 som också kan vara användbar för att förstå 
folkbiblioteks tv-spelsverksamhet. Modellen strukturerar bibliotekens funktion enligt fyra 
övergripande målområden för verksamheten: 
 

                                                 
58 Skot-Hansen, Dorte 2001. Folkebiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i folkebiblioteket. Det siviliserte 
informasjonssamfunn: folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en digital tid, red: Audunson, Ragnar & Lund, 
Niels W., s. 53.  
59 Se Skot-Hansen 1999. Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, nr 
1, s. 7-27. Angående det danska ordet ”rational” är det ganska svåröversatt, men Skot-Hansen använder det som 
beteckning på sätt att tänka som är rationella enligt vissa grundläggande uppfattningar och värderingar.   
60 Skot-Hansen 2001. Angående den ”instrumentella” rationalen bör det förtydligas att det alltså är en 
ekonomistisk eller marknadsmässig instrumentalitet som avses. Användandet av ordet ”instrumentell” endast i 
denna betydelse är lite märklig, eftersom den humanistiska rationalen naturligtvis också är instrumentell, fast rör 
sig med andra mål.  
61 Ibid., s. 50f. 
62 Ibid. 
63 Skot-Hansen 1999, s. 12 & s. 14ff. 
64 Skot-Hansen 2001, s. 45 & s. 53. 
65 Ibid., s. 53. 
66 Skot-Hansen 1996. The Local Library - a Study of the Public Library Profile and its Local Roots in Denmark. 
Scandinavian Public Library Quarterly, vol. 29, nr. 1, s. 4-7, http://www.db.dk/cks/skot_art2.htm [2008-04-16] 
Exakt vilken betydelse Skot-Hansen lägger i ordet “profil” är i artikeln något oklart, men hon verkar åsyfta 
bibliotekens roll(er) och funktion(er) i ganska allmän bemärkelse snarare än enbart deras framtoning eller bild 
utåt. 
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• Cultural Centre 
The library as the framework for cultural and artistic experience and activity, e.g. events, 
exhibitions, workshops, conference rooms, practice rooms, etc. 

• Knowledge Centre 
The library as the framework for education and information, including study facilities, library 
information and searches 

• Information Centre 
The library as the framework for information to the public and the dedicated user, including 
reference service, public affairs, social register, business information service, tourist service 
etc. 

• Social Centre 
The library as the framework for the day-to-day social life, including meeting place, 
councelling [sic!], outreach activity in relation to vulnerable groups, talking newspaper, offers 
to institutions etc.67  

 
   Det kan vara intressant att notera att de rationaler för folkbibliotek som beskrivs ovan kan 
appliceras på alla dessa ”centra”. Biblioteket kan, till exempel, som kunskapscenter fungera 
både enligt den humanistiska rationalen (med betoning på bildnings- och upplysningstanken) 
och enligt den instrumentella rationalen (bland annat som stöd för lokala företag eller 
utbildningsinstitutioner). 
 

 

2.4.2 Douglas Raber: Social Activism, The Conservative Response, The Populist Initiative 
 
   Douglas Raber erbjuder ett sätt att tänka kring folkbibliotekens roll som liknar Skot-
Hansens på vissa punkter och skiljer sig på andra. I sin artikel ”ALA Goal 2000 and Public 
Libraries – Ambiguities and Possibilities” beskriver han tre olika ”discontents” (eller, i fri 
översättning, “missnöjesperspektiv”) inom biblioteksvärlden riktade mot traditionella 
uppfattningar om vad biblioteket bör vara och göra: Social Activism, The Conservative 
Response och The Populist Initiative.68 Liksom Skot-Hansen med sina rationaler renodlar 
Raber för tydlighetens skull dessa tre ståndpunkter, men är noga med att påpeka att de i själva 
verket existerar sida vid sida i olika blandformer på de amerikanska folkbiblioteken.69 
Artikelns huvudsakliga poäng, att det föreligger en olöst konflikt inom den amerikanska 
biblioteksvärlden mellan de tre missnöjesperspektiven som ALA Goal 2000 riskerar att dölja, 
är egentligen inte intressant för den här uppsatsens vidkommande. Intressanta är däremot de 
ståndpunkter som identifieras. De grundar sig visserligen alla i bestämda uppfattningar om 
amerikansk demokratisk kultur70 och är sålunda inte fullt överförbara till svenska 
förhållanden, men förtjänar trots det en kortfattad redogörelse här. 
   Social Activism-perspektivets främsta insikt är att biblioteksverksamhet med nödvändighet 
är politisk verksamhet. För att inte bli ett maktredskap för dominanta samhällskrafter, är då 
argumentet, måste biblioteken därför arbeta aktivt för social reform med målsättningen att 
tjäna hela samhället. Ställningstagandet innebär bland annat att biblioteket försöker nå ut till 
och göra sig användbart för folk som annars sällan utnyttjar biblioteket, särskilt 
marginaliserade och missgynnade grupper. För att det ska gå att tala om politisk jämlikhet 

                                                 
67 Ibid. 
68 Raber, Douglas 1996. ALA Goal 2000 and Public Libraries – Ambiguities and Possibilities. Public libraries, 
vol. 35, nr. 4, s. 224-231. 
69 T.ex. Ibid., s. 224. 
70 Ibid., s. 224ff. 
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måste alla samhällsmedlemmar ha något sånär samma möjligheter att tillgodogöra sig den 
information och kunskap de behöver för att fungera som demokratiska medborgare.71 Centrala 
tjänster blir då, enligt Raber: 
 

   …literary education, low-level/high-interest materials, job-hunters’ information, 
Head Start-style programming for children, special services for the home-bound 
and older adults, large-print materials, foreign language and multicultural materials, 
and a host of other services for audiences that may be considered marginal in terms 
of the dominant culture.72 

 
   Av citatet framgår tydligt hur ambitiöst perspektivet är. Det är också dess största svaghet, 
menar Raber: det finns helt enkelt inte resurser att vara allt för alla. Man kan också notera 
vissa didaktiska drag, i och med att bibliotekarierna gör det till (en del av) sin uppgift att 
definiera samhälleliga värden.73  
   The Conservative Response tar sin utgångspunkt just i att biblioteket saknar resurser för att 
vara allt för alla. Istället för att ta sig vatten över huvudet bör man begränsa sig till ett 
realistiskt mål: att enbart eller i alla fall huvudsakligen rikta in sig till den traditionella 
bibliotekspubliken för att främja dess ”seriösa” intresse för bildning och kultur, vilken 
samhällsklass, kön eller ålder de än må tillhöra. Detta är inte bara mer realistiskt än den 
sociala aktivismens visionära föresatser, man menar också att det i sig är mer 
eftersträvansvärt, då försök att nå ut till icke-användare är dömda att misslyckas (eftersom 
man antar att icke-användarna ändå mer eller mindre saknar motivation eller rentav förmåga 
att läsa eller bilda sig) samtidigt som de tenderar att alienera de traditionella användarna. Den 
renaste formen av detta perspektiv menar dessutom att varken underhållning eller social 
service är legitima mål för folkbiblioteket, för det sköts ändå (och dessutom mer effektivt) av 
andra institutioner och av kommersiella företag. Perspektivets fokus på bildning och kunskap 
innebär inte att exempelvis skönlitteratur, musik eller film behöver uteslutas ur samlingarna, 
men tonvikten måste läggas vid ”items of classic and clear cultural value”. Det betyder inte 
heller att nya, utmanande idéer inte hör hemma på biblioteket: det är snarare det förenklade, 
sensationella och polemiska som bör väljas bort. Implicit i detta perspektiv finns en 
människosyn som ser individen som begränsad av sina naturgivna förmågor (utan att ta 
hänsyn till exempelvis sociala förhållanden), samt en kanonisk kultursyn enligt vilken viss 
kultur är sannare, godare och skönare än annan. Det är lätt att se problemen med sådant 
tänkande: bland annat begränsar man ”allmänheten” (eller åtminstone den del av allmänheten 
som är värd att tjäna) till endast en liten del av befolkningen, och det leder lätt till arrogant 
kulturelitism. Dessutom antyder det att böckerna är värda mer än sina läsare.74  
   The Populist Initiative utgår också från bibliotekens oförmåga att tjäna det totala samhället, 
men istället för att rikta in sig mot en relativt smal grupp bör man, för att motivera den 
offentliga finansieringen, göra biblioteket intressant för så många man bara kan. Det enda 
måttet på effektivitet är graden av faktiskt användande, oavsett vilka tjänster som faktiskt 
används och hur. För att biblioteket ska kunna demonstrera sitt värde i mätbara termer måste 
det kunna identifiera och vara känslig för dess tjänsters ”marknad”. Man avvisar 
uppfattningen att bibliotekarier är kvalificerade att avgöra vad folk bör läsa; vad som är 
viktigt är vad de vill läsa. Det som ska tillgängliggöras är alltså, enkelt uttryckt, det mest 
efterfrågade materialet, den mest nödvändiga informationen, till så många som möjligt. 
Tjänster som endast få utnyttjar bör elimineras för att mer (kostnads-)effektivt kunna utnyttja 

                                                 
71 Ibid., s. 225. 
72 Ibid., s. 225f. 
73 Ibid., s. 226. 
74 Ibid., s. 226f. 
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medlen. Ett tydligt marknadstänkande och en lika tydligt utilitaristisk demokratiuppfattning 
genomsyrar som synes detta perspektiv. Inte heller detta perspektiv är problemfritt: många 
minoritetsgruppers behov ignoreras systematiskt och kanske avsiktligt, nytt och utmanande 
material riskerar att uteslutas på grund av att det är just nytt och utmanande (och alltså inte 
haft tid på sig att hitta en publik), samt att kravet på kostnadseffektivitet och mätbar 
effektivitet ger sken av vetenskaplighet och legitimitet på grunder som inte erkänns av andra 
synsätt.75 
   Av huvudsakligt intresse för vår undersökning är de sätt att tänka och de uppfattningar kring 
folkbibliotekets samhälleliga uppgift som dessa tre perspektiv ger uttryck för. I vilken mån 
uppvisar våra informanter liknande sätt att tänka kring tv-spelsmediet och dess plats på 
biblioteket? Perspektivens styrkor och svagheter är egentligen av underordnad betydelse för 
denna studie, men tas kortfattat med här för att åtminstone ge en vink om vilka implikationer 
de kan föra med sig, vilket ju faktiskt kan bidra med viss fördjupad förståelse (samt sätta 
igång läsarens kritiska tankeverksamhet). 
 

2.4.3 Kulturbegreppet 
 
   Kultur är ett synnerligen komplicerat begrepp – vissa skulle säga hyperkomplext – med en 
mängd betydelser, och otaliga försök till definitioner har gjorts genom historien.76 Vi ska dock 
nöja oss med att här ange två ganska enkla definitioner av vad kultur är eller kan tänkas vara. 
Det kulturbegrepp – rättare sagt de kulturbegrepp – vi använder oss av i vår undersökning är i 
grova drag desamma som Anders Frenander grundar sin bok om den svenska kulturpolitiken 
under 1900-talet på, nämligen kulturantropologen Lars-Olof Åhlbergs reduktion av ”den 
vildvuxna floran” kulturbegrepp till två huvudpositioner: det traditionella eller estetiska 
kulturbegreppet, och det antropologiska och sociologiska kulturbegreppet.77 
   Det estetiska kulturbegreppet omfattar primärt ”konstarterna och studiet av dem” och 
implicerar en värdering, att det finns värden och kvaliteter som kan kvalificera något som 
kultur, samt att olika kulturyttringar eller verk (eller för den delen rena idéer) kan bedömas 
enligt (i idealfallet) objektiva mått på värde.78 
   Det antropologiska kulturbegreppet är mycket bredare till sitt omfång och utgår i grunden 
från en distinktion mellan natur och kultur, där det senare är allt mänskligt beteende som inte 
är biologiskt betingat – det innefattar alltså konstarterna, men går långt utöver dem.79 Detta 
begrepp gör det möjligt att tala om kulturer i plural – nationers, folkslags, samhällsklassers 
och alla andra slags gruppers kulturer. Det är inte inherent värderande, men kan och har likväl 
ofta använts på ett sådant sätt, exempelvis genom olika försök att hävda europeisk kultur som 
världsledande.80 
 
   För denna undersöknings syften gör vi vissa preciseringar och modifikationer av dessa 
kulturbegrepp. Vi vill först och främst utöka det estetiska kulturbegreppets omfång något så 
att det inte enbart omfattar de traditionella konstarterna – annars är det ju föga tillämpbart 
inom en studie om tv-spel. Vi vill också betona detta kulturbegrepps fokus på kultur som 
kulturföremål (en bok, en målning, ett tv-spel), eller mer abstrakt som kulturyttring eller verk, 

                                                 
75 Ibid., s. 227ff. 
76 Frenander, Anders 2005. Kulturen som kulturpolitikens stora problem – Diskussionen om svensk kulturpolitik 
under 1900-talet, s. 34ff. 
77 Ibid., s. 39. 
78 Ibid., s. 39 & s. 43ff. 
79 Ibid., s. 39. 
80 Ibid., s. 45ff. 
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samt de egenskaper och värden som därmed är förknippade. Inom vår studies ramar är detta 
kulturbegrepp främst applicerbart på mediet tv-spel som kulturform. Gällande det 
antropologiska begreppet vill vi särskilt lyfta fram beteende, praktiker och utövad kultur som 
viktiga delar. 
   Det estetiska begreppet kommer i undersökningen också att benämnas som det smala 
kulturbegreppet, medan det antropologiska och sociologiska också kommer att gå under 
beteckningen det breda kulturbegreppet. 
 

2.4.4 Sju analysteman 
 
   I detta stycke redogör vi för våra viktigaste analysredskap. Med utgångspunkt i Skot-
Hansens och Rabers idéer (se kapitel 2.4.1 och 2.4.2) och med inspiration från den 
spelforskning vi tagit del av (kort sammanfattad i kapitel 1.1), urskiljer vi ur vårt insamlade 
intervjumaterial teman att utgå från i vårt vidare tolkningsarbete och strukturera detta kring. 
De är vanligt återkommande men olika informanter kan förhålla sig till dem på olika sätt (det 
kan även förekomma ambivalens i den enskilde informantens inställning till dem). Det är 
huvudsakligen med hjälp av dessa teman vi försöker förstå tv-spelsmediets plats på de 
undersökta folkbiblioteken och på så vis finna svar på våra forskningsfrågor. Våra sju 
analysteman är: 
 
   Kultur: Tv-spelsmediet betraktat som kulturform, kulturprodukt eller rentav konst, kanske i 
jämförelse med andra medier, utgående från ett estetiskt kulturbegrepp med artefakten eller 
”verket” i fokus. Också tankar och åsikter om tv-spels innehållsliga sida, eftersom det tillhör 
spelens egenskaper som kulturföremål. Till detta tema kan man också räkna tv-spelande som 
kulturutövande utifrån det breda, antropologiska kulturbegreppet med tonvikt på människor 
och vad de faktiskt gör, liksom sådan kulturverksamhet som inspirerats av men inte direkt hör 
ihop med tv-spel eller tv-spelande.  
 
   Demokrati/jämställdhet: Tankar och idéer om att tillgängliggöra mediet för alla, att alla ska 
ges möjlighet att ta del av och uppleva tv-spel på, i idealfallet, likvärdiga villkor. Sådana 
tankar och idéer hör vanligtvis ihop med en uppfattning om att det existerar ojämlikheter 
mellan olika samhällsgruppers förutsättningar som bör utjämnas. Också tanken att biblioteket 
ska erbjuda något för alla samt tankar om jämställdhet mellan könen hör till detta tema. Vi gör 
alltså ingen särskild åtskillnad mellan demokrati- och jämställdhets- eller 
jämlikhetsbegreppen i detta sammanhang, då de oftast används så gott som synonymt av våra 
informanter.  
 
   Användarorientering: Strävan efter att bemöta besökares önskemål och svara mot deras 
intressen på olika sätt: ta emot inköpsförslag, göra uppskattningar om vad folk i allmänhet 
eller vissa målgrupper vill ha, och liknande. Efterfrågan och intresse är i sig ett mått på värde, 
liksom utnyttjandegrad. Kan, men behöver inte alls, svara mot tänkesätt som liknar Skot-
Hansens instrumentella rational eller Rabers The Populist Initiative. Ligger delvis mycket 
nära demokratitemat (särskilt idén om att kunna erbjuda något för alla), men är mer inriktat på 
praktisk verksamhet och mät- eller förnimbara storheter.  
 
   Marknadsföring: Att använda tv-spelsverksamheten som instrument för att i någon 
bemärkelse marknadsföra biblioteket, exempelvis för att locka besökare och/eller gentemot 
politiker för att bättre kunna konkurrera om offentliga medel. Detta tema hör tydligt samman 
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med Skot-Hansens instrumentella rational, och vissa likheter med Rabers Populist Initiative-
perspektiv kan också finnas. 
 
   Nöje: Uppfattningen att nöje har ett egenvärde, och att detta värde ibland i sig kan göra 
någonting intressant att ha på biblioteket, oavsett om det rör sig om böcker, musik, tv-spel, 
film eller något annat. Intressant nog återfinns sådana tankar varken i Skot-Hansens rationaler 
eller i Rabers tre ”discontents”, åtminstone inte uttryckligen. Skulle kunna ses som undertema 
till kulturtemat, men vi finner det viktigt nog att skiljas ut därifrån. 
 
   Lärande: Ett ganska brett tema som inrymmer hur man ser på alla former av lärande och 
individuell utveckling, avsiktlig eller ej, som tv-spelande leder eller kan leda till, samt dettas 
värde inom biblioteksverksamheten. Allt från traditionell bildning till att öva problemlösning 
till att förbättra sina reflexer. Att detta tema bland annat omfattar inhämtande av kunskap och 
bildning utgör ett exempel på hur tv-spelsverksamhet skulle kunna relateras till den 
humanistiska rationalen och Conservative Response-perspektivet.  
 
   Sociala aspekter: Uppfattningar och tankar exempelvis om tv-spelande som ett sätt att 
umgås eller förenas kring i bredare bemärkelse, eller dess motsats: tv-spelande som 
ensamsysselsättning. Spelturneringar och liknande som anordnas av biblioteket, eller för den 
delen, om möjlighet ges, spelande på biblioteket även till vardags, är tacksamt att relatera till 
en idé om biblioteket som mötesplats (Skot-Hansens ”sociala centrum”), vilket tydligt 
anknyter till detta tema.  
 
   Huvudsakligen är dessa teman definierade för att bättre kunna förstå inställningen till tv-
spelsmediet på de undersökta folkbibliotekens, men i grunden utgörs alla av tankar och åsikter 
(hämtade från Skot-Hansens och Rabers forskning samt från våra informanter) kring vad 
folkbibliotek ska vara och verka för. Genom dem sammankopplas alltså våra informanters 
uppfattningar om tv-spelsmediet och bibliotekens tv-spelsverksamhet med mer allmänt hållna 
uppfattningar om folkbibliotekets uppgifter. Därigenom blir det också tydligt hur de kan 
hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor: genom att relatera informanternas utsagor till 
dessa teman framstår tv-spelsmediets plats på de undersökta biblioteken tydligt. Fråga 1 och 2 
kan diskuteras utifrån alla teman, och fråga 3 utifrån alla utom marknadsföringstemat 
(förmodligen kommer dock inte heller sociala aspekter-temat att spela någon avgörande roll 
för svaret på denna fråga).  
 
   Vid det här laget behöver det knappast nämnas att redan dessa teman huvudsakligen bygger 
på en första, grov tolkning av vårt material (av denna anledning har de också förändrats något 
under arbetets gång), samt att vår egen förförståelse till viss del har påverkat deras utformning 
– exempelvis kanske vi hade låtit bli att urskilja nöjestemat trots att intervjupersonerna talar 
om att det är roligt med tv-spel om vi inte själva hade haft den uppfattningen. Den process 
som ledde till framväxten av våra analysteman är ett bra exempel på hur den hermeneutiska 
cirkeln fungerar. Den inledande förståelse som låg till grund för vår frågeställning utvecklades 
i ett antal steg eller ”varv” i den hermeneutiska cirkeln: svaren på våra e-postfrågor, 
utformandet av intervjuguiden, utförandet av intervjuerna och läsningen av Raber och Skot-
Hansen och ”slutligen” utformandet av våra nuvarande analysteman. För varje varv i cirkeln 
nyanseras och fördjupas förståelsen och blir till förförståelse inför nästa varv – och nu är det 
alltså dags att med hjälp av våra sju analysteman börja presentera och tolka vårt material, för 
att nå den förståelse som är denna studies slutmål (men som förhoppningsvis kan bli 
förförståelse till efterkommande studier). 
 



 22

   Varje tema kommer att ägnas ett eget kapitel i uppsatsens resultat- och tolkningsdel, vari vi 
återger och tolkar hur och i vilken utsträckning informanterna förhåller sig till temat ifråga 
(här är det också värt att påpeka att själva uppdelningen i teman är i sig en viktig del av 
tolkningen). Vår anledning till att strukturera framställningen på detta sätt istället för att 
redogöra för informanternas uppfattningar individuellt är att vi vill sätta tankarna och 
åsikterna i centrum snarare än personerna. Att på detta sätt ägna varje stycke åt ett tematiskt 
avgränsat område gör det möjligt att på djupet studera olika aspekter av de undersökta 
bibliotekens förhållningssätt till tv-spelsmediet var för sig, samt att enkelt relatera 
informanternas utsagor inom ett visst område till varandra. 
   Det är dock viktigt att påpeka att våra analysteman inte ska ses som helt åtskilda: de flyter i 
stor utsträckning in i varandra och samma enstaka företeelse kan mycket väl omtalas i ordalag 
som anknyter till flera teman samtidigt (vilket kan leda till att vi ibland återkommer till 
samma saker i olika kapitel, fast med annorlunda vinklingar). De är en teoretisk konstruktion 
vars syfte är att underlätta vårt tolkningsarbete och åskådliggöra våra resultat, och alltså inte 
att försöka på något sätt strikt uppdela eller klassificera verkligheten. 
   Då vi finner det fruktbart kommer vi också att använda oss direkt av Rabers och Skot-
Hansens idéer. 
 
 
 

 

3. Presentation och tolkning av resultat: tv-spel på folkbibliotek 
 
   I föreliggande kapitel presenterar vi och tolkar vårt forskningsmaterial utifrån de sju teman 
som beskrevs i kapitel 2.4.4. Varje tema ägnas ett eget avsnitt, varav de mest omfattande 
ytterligare struktureras upp i underrubriker, eller underteman om man så vill. Framställningen 
mynnar till slut ut i en ihopsamlande, delvis sammanfattande slutanalys som presenterar de 
viktigaste slutsatserna och tydligt besvarar forskningsfrågorna. 
 
 
3.1 Tv-spel och tv-spelande som kultur 
 
   Vi skiljer, som vi tidigare nämnt, på två huvudsakliga sätt att tala om tv-spel som kultur: ett 
som fokuserar spelen som kulturbärare, kulturyttring eller kulturprodukt (eller kort och gott 
som verk) och ett som lägger mer vikt vid de praktiker och situationer som uppstår kring 
spelen, i synnerhet (men inte enbart) själva spelandet. Vi ska i detta avsnitt se hur våra 
informanter förhåller sig till huvudsakligen det första av dessa två varianter av temat, det vill 
säga det smalare, estetiskt och innehållsligt orienterade synsättet. Ingen av våra 
intervjupersoner anknyter nämligen till det bredare, mer antropologiskt inriktade synsättet i 
någon särskild utsträckning och de tv-spelsansvariga på Malmö stadsbibliotek nämner det inte 
heller med många ord. Vi kommer ändå att föra en kort diskussion om även detta synsätt i 
slutet av kapitlet, då vissa aspekter av det trots allt berörs. 
 
   Maria, tv-spelsansvarig på Bibliotek A, tycker att det är lika självklart att de ska ha tv-spel 
som att de har andra kulturyttringar, såsom böcker, film och musik - hon tillhör alltså dem 
som uttryckligen talar om tv-spel som kultur. Urvalskriterierna för tv-spel skiljer sig inte 
nämnvärt jämfört med andra medier – bra recensioner är det viktigaste, men eftersom man 
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inte kan ha allt försöker hon också hålla en jämn innehållsmässig fördelning i beståndet. 
Enligt Maria har folkbiblioteken ett liknande ansvar att tillgängliggöra tv-spel som övriga 
kulturyttringar, men då mediet är så dyrt som det är – uppemot tusenlappen per spel för 
bibliotek81 – så är det i praktiken närmast omöjligt för många folkbibliotek att uppfylla detta 
ansvar. Dessutom menar hon att böcker trots allt fortfarande har högre prioritet i 
bibliotekssammanhang, inte för att de i sig är ”bättre” utan för att de täcker in en större del av 
bibliotekets uppdrag, bland annat i och med att de är bättre lämpade för läsfrämjande 
verksamhet (ett uttalande med tydlig koppling till 2 § i bibliotekslagen). 
   Ordet ”kulturyttring” används om spel också av Nina, som har hand om tv-
spelsverksamheten på Bibliotek B. I likhet med Maria tycker hon inte att det är någon egentlig 
skillnad mellan att köpa in tv-spel och andra medier – man får gå på sin professionalitet, 
menar hon, läsa recensioner och speltidningar och göra någon sorts bedömning, precis som att 
man köper böcker utan att ha läst dem. Många vågar inte köpa in tv-spel på grund av 
bristande kunskap om mediet, men hon menar alltså att man inte behöver ha så stor respekt 
för det – dock berättar hon att även hon har en klump i magen när hon ska skicka iväg en 
beställning, eftersom det är så mycket pengar inblandat, men undrar samtidigt retoriskt varför 
det skulle vara så farligt om ett spel visade sig mindre bra när man mest skulle rycka på 
axlarna om detsamma hände med en bok. Nina försöker hålla en stor bredd i tv-
spelsbeståndet, men vill ändå särskilt inrikta sig på berättande äventyrsspel, särskilt eftersom 
sådana spel passar så bra in på bibliotek. 
   Även Sofia, bibliotekarie på barn- och ungdomsavdelningen och en av de tv-spelsansvariga 
på Bibliotek C, anser att bibliotek har ett ansvar att tillgängliggöra tv-spel. Biblioteket ska 
kunna erbjuda alla medier som står till buds, och kultur omfattar i sammanhanget allt ifrån 
pedagogiska värden till underhållning och förströelse. Gällande urvalet säger hon däremot att 
de försöker köpa så brett som möjligt, vilket i praktiken innebär att de helt enkelt köper in vad 
de kan få tag på, förutom spel som får usla recensioner. Sofia menar att de på Bibliotek C 
ännu inte kommit till den punkt då de kan välja bort spel på grundval av annat än dåliga 
recensioner, men tänker sig att de inom kort kommer att ha ungefär samma urvalskriterier 
som för litteratur, baserade på vanligt etiskt tänkande och FN:s grundregler (ingen rasism eller 
pornografi, till exempel). Inte heller har de kommit till det stadium då de börjar diskutera de 
verkligt brännande frågorna rörande kvalitet i tv-spelssammanhang, men tror att de står inför 
en spännande framtid på den punkten. Det blir andra dimensioner i kvalitetstänkandet än vad 
de har för böcker: ”vad är en bra text [eller spel] och i vilket förhållande är den relevant till 
vårt fokus?”  
   Petter, biblioteksassistent på Bibliotek A, vars tv-spelsverksamhet han särskilt hjälpte till 
med i inledningsfaserna, är den av våra intervjupersoner som själv är mest intresserad av spel. 
Han är intressant nog också den av dem som är mest tveksam till att sätta stämpeln ”kultur” 
på tv-spel – egentligen inte av någon anledning som kan hänföras till själva mediet, utan 
eftersom han är trött på debatten om huruvida spel tillhör kategorin kultur (en debatt som han 
stöter på mer privat, som tv-spelintresserad, än i bibliotekssammanhang). Vi skönjer en 
inställning hos honom att det inte spelar någon egentlig roll om tv-spel kallas kultur, mediet 
har så mycket att erbjuda som gör att det platsar på bibliotek (han nämner bland annat 
berättandet och interaktiviteten) att etiketten är ointressant. Petter menar att man egentligen 
för länge sedan borde ha införskaffat spel på biblioteken. I större delen av intervjun talar han 
dock om tv-spel som kultur, i brist på bättre benämning. Liksom våra andra intervjupersoner 
ser Petter tv-spelsverksamheten som en del i att folkbiblioteken bör kunna tillhandahålla en 
mångfald kulturformer. Också han poängterar vikten av ett brett bestånd, och ser det som ett 
                                                 
81 Vi har fått varierande uppgifter om kostnad för spel: Maria anger t.ex. både ”någon hundralapp dyrare än i 
affären” och ”uppemot 1000 kr per spel”. Om vi har förstått saken rätt så är hanteringskostnader, t.ex. för 
omslipning av skadade skivor, inräknade i det sistnämnda beloppet. Nina uppskattar priset per spel till ca 700 kr. 
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värde för biblioteken att ha så många olika typer av spel som möjligt, men han skiljer sig 
något från de övriga i sättet att tala om detta. För honom verkar det nämligen handla minst 
lika mycket om att göra rättvisa åt ett mångskiftande medium och att kunna erbjuda 
annorlunda spelupplevelser som att det ska finnas något för alla, vilket är våra andra 
informanters huvudsakliga bevekelsegrund på denna punkt (och kanske lika mycket anknyter 
till demokrati- och/eller användarorienteringstemat, jämfört med Petters inställning som 
tydligare anknyter till en syn på biblioteket som just kulturinstitution).  
   Det är som synes vanligt bland våra intervjupersoner att man på något sätt jämför (eller till 
och med jämställer) tv-spel med andra kulturformer och/eller medier som sedan tidigare anses 
ha en mer eller mindre naturlig plats på folkbibliotek. (Ävenså är det vanligt på de bibliotek 
som vi endast haft kontakt med via e-post.) Denna jämförelse gjordes i samtliga fall utan att vi 
först lett in intervjupersonens tankar åt det hållet82, vilket tyder på att det ligger nära till hands 
att resonera i jämförande ordalag när man talar om (eller kanske argumenterar för, vilket det 
ibland snarare handlar om) varför tv-spel hör hemma på folkbibliotek.  
 
 
 

3.1.1 Tv-spel och berättelser 
 
   När bibliotekarierna från Malmö stadsbibliotek under föreläsningen i Borås den 15 april 
2008 talade om varför folkbibliotek bör tillgängliggöra tv-spel nämnde de bland annat att det 
kanske är berättelsen snarare än boken som är viktig nuförtiden,83 och i Tv-spel på bibliotek – 
ja tack! nämner Jacobsson et. al. att tv-spelsmediet erbjuder unika sätt att konstruera och 
förmedla berättelser.84 Tv-spel, i alla fall de flesta, är också bärare av berättelser (och därför 
kulturbärare, även om den biten oftast lämnas underförstådd i detta sammanhang). Liknande 
uppfattningar förekommer även bland våra intervjupersoner. 
   Bland dem är den mest entusiastiska förespråkaren för detta synsätt utan tvekan Nina på 
Bibliotek B, som redan från början hade en tanke på att berättelsen ska vara i fokus när det 
gäller tv-spelen, att tyngdpunkten skulle ligga på äventyrsspel som låter spelaren träda in och 
delta i berättelsen. Denna ambition har hon blivit tvungen att frångå något, eftersom det 
visade sig att BTJ:s (och FörlagEtts) utbud helt enkelt är för begränsat, samtidigt som hon inte 
riktigt kan motivera varför de inte skulle köpa in sportspel när de har filmer av olika slag, men 
tanken lever fortfarande kvar. Mycket av tv-spelens kulturella värde för henne ligger just i att 
man tar del av en berättelse, fast det är interaktivt. Spel som är baserade på andra verk ser hon 
som en förlängning av upplevelsen: man läser boken, ser filmen och sedan kan man stiga in 
och delta själv i spelet. Som exempel nämner hon Harry Potter: även om spelen inte är bra så 
tycker hon att de är väldigt mysiga.85 
   En liknande fast något mjukare uppfattning finner vi hos Maria. Hon tycker att det är 
roligare att ha och dessutom roligare att spela spel som samtidigt är en berättelse, men spel 
som Tetris till exempel är ju knappast berättande, så det är inget måste (dock nämner hon att 
de inte har just Tetris, eftersom det är så pass lätt tillgängligt ändå). Sedan kan ju en berättelse 
                                                 
82 T.ex. genom att uttryckligen fråga om hur någonting fungerar jämfört med andra medier. När vi ville veta 
vilka inköpskriterier som gällde frågade vi visserligen efter eventuella skillnader gentemot andra medier, men då 
var alltså i samtliga fall jämförelsen redan gjord. 
83 Johansson & Mattsson 2008-04-15.   
84 Jacobsson et. al., 2006, s. 2. 
85 Till skillnad från Nina är Sofia och Petter mer kritiskt inställda till licensspel av detta slag (d.v.s. spel som 
bygger på t.ex. böcker eller film). Sofia menar att när spelen bygger på filmiska eller litterära förlagor så blir det 
mest bleka efterapningar. Petter menar att de flesta licensspel görs utan att investera varken kraft eller pengar på 
själva spelkonstruktionen eftersom man vet att det kommer att sälja på förlagans meriter. 
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vara ganska mycket, påpekar hon – The Sims är också berättande, det är bara det att man själv 
skapar historian. 
   Sofia pratar också hon om spel som berättelser. Hon menar att liksom böcker är tv-spel 
också, med en vacker formulering: ”miljöer och världar, det är narrativ, det är tradition, 
berättartradition fast på ett annat interaktivt sätt”. Just det att man till viss del påverkar 
historian själv tycker hon är spännande, och menar dessutom att det stimulerar bland annat 
fantasi, kreativitet och problemlösning. Användandet av ordet ”berättartradition” om tv-spel 
är intressant: därmed uppmärksammar hon extra tydligt att spelens narrativa sidor ingår i ett 
mycket större kulturellt, för att inte säga allmänmänskligt sammanhang; de är del i en 
tradition som sträcker sig tusentals år bakåt i historien. 
   Här kan vi påminna om Gezelius och Griph, vilka menar sig finna en förmyndarinställning 
hos många av de bibliotekarier de intervjuar enligt vilken boken och litterära värden står som 
måttstock på kvalitet för andra medieformer, bland annat tv-spel.86 Vid första anblicken kan 
det verka som att våra intervjupersoner intar en liknande position när de talar om berättelser i 
tv-spel, men att tolka saken så skulle vara att missförstå dem. Man måste ha klart för sig att de 
talar om berättelser enligt mediets mer eller mindre unika förutsättningar där särskilt 
interaktiviteten är viktig. Det är helt enkelt berättelser på andra villkor än i böcker och film.  

3.1.2 Kulturarvstankar och tv-spel 
 
   I intervjuerna frågade vi bland annat om det finns någon ambition att även tillgängliggöra 
äldre spel. Väl medvetna om de praktiska svårigheterna med sådana ambitioner – både de 
tekniska och de upphovsrättsliga – ville vi ändå veta något om hur våra intervjupersoner ser 
på spelhistorien, på ”klassiker”, eller kanske till och med på spel som del i vårt moderna 
kulturarv. Alla svarade att nej, någon direkt ambition att erbjuda äldre spel för utlåning finns 
inte; förutom det var svaren av något varierande karaktär.  
   Maria påpekar att man på Bibliotek A trots allt har ett par samlingar av äldre spel som 
ursprungligen gavs ut till exempelvis Sega Megadrive, fast i nyutgåvor till samtida konsoler. 
Men det handlar mer om just det att dessa finns att tillgå i nyutgåvor med utlåningsrättigheter 
än om att faktiskt försöka skaffa in äldre spel. Någon ambition att kunna tillgängliggöra 
klassiker har man inte, tyvärr, säger hon, men tillägger att man annars kan tycka att det ligger 
i bibliotekets intresse, för trots allt är det ett helt medium som man har missat i det avseendet. 
Man sparar ju på reklamblad för att kunna forska om det i framtiden och följa sin historia (och 
här tycks hon mer glida över på pliktbibliotekens verksamhetsområde), men vad gäller de 
elektroniska medierna och i synnerhet tv-spelen ligger man efter. Men diskussionen om att 
också bevara tv-spel har börjat, så det kommer säkert framöver, tror hon.87 
   Hade möjligheten funnits att tillgängliggöra äldre spel hade det varit fantastiskt, säger 
Petter, men på grund av kravet på utlåningsrättigheter är biblioteken tyvärr – med emfas 
tyvärr – är helt i händerna på FörlagEtt och BTJ (andra svårigheter han pekar på är att spel till 
äldre konsoler ofta är besvärliga att få tag på i största allmänhet). Hans utopi hade annars varit 
om man kunde köpa in i princip vad som helst, som någon sorts kulturell god gest. Att kunna 
låna ut bra gamla spel som gått ur tryck och annars endast finns att köpa begagnade för dyra 
pengar hade varit otroligt, och dessutom helt i linje med vad biblioteket bör göra (även 
gällande andra medier).  
   Sofia och Nina menar liksom Petter att anledningen till att man inte försöker tillgängliggöra 
äldre spel är att det fortfarande helt enkelt inte är möjligt. Sofia beklagar sig över att utbudet – 
det vill säga utbudet av spel med bibliotekslicens – ännu är så begränsat att det inte finns 
                                                 
86 Gezelius & Griph 2006, s. 53ff. 
87 Åtminstone Frankrikes nationalbibliotek har faktiskt redan börjat spara pliktexemplar av tv-spel. Kirriemuir 
2006, s. 64.  



 26

några klassiker som biblioteken kan tillgängliggöra. Det är för tidigt, tror hon, kanske 
kommer sådana frågor om 20 år. Hon gör en jämförelse med Daisy-talböckerna och pekar på 
det faktum att först nu efter flera år har man börjat läsa in äldre böcker så att det blivit möjligt 
att köpa klassiker i Daisy-format. Nina menar att en sådan klassikerambition skulle vara roligt 
men samtidigt väldigt högt siktat, även om bibliotekslicenserna fanns – själv är hon nöjd om 
hon kan få in de senaste spelen. 
   Malmöbibliotekarierna som föreläste i Borås talade inget om äldre spel, men det är ändå 
tydligt att de haft det spelhistoriska perspektivet i tankarna, åtminstone när de utformade den 
Power Point-presentation de använde vid föreläsningen. Högst upp på varje sida i 
presentationen fanns nämligen bilder ur tre tennisspel från olika perioder i spelhistorien: vi 
inte kunde identifiera något av dem, men ett såg riktigt, riktigt gammalt ut med spelare och 
boll endast representerade som vita geometriska figurer på svart bakgrund, ett såg ut att 
tillhöra NES-eran88 på senare hälften av 80-talet och de första åren av 90-talet, samt ett med 
mer dagsaktuell, realistisk grafik. Tanken är tydlig: att göra stickprov ur olika epoker för att i 
punktform visa en genres historiska utveckling, vilket samtidigt säger åtskilligt om själva 
mediets utveckling, åtminstone i tekniskt och estetiskt avseende. Till höger om bilderna från 
tennisspelen fanns dessutom en bild på speltillverkarföretaget Capcoms ikoniska och extremt 
populära figur Megaman (Rockman i Japan) såsom han uppträde i NES-spelen från sent 80-tal 
och tidigt 90-tal.89 
   Malmö stadsbibliotek har liksom Bibliotek A vissa ”retro-samlingar” (det vill säga 
samlingar med äldre spel till aktuella konsoler) tillgängliga för utlåning.90 Om de har någon 
särskild tanke med just dessa spel ska vi uttala oss med försiktighet om, men med tanke på att 
det är uppenbart att de har haft spelhistorien i tankarna vid formgivningen av deras 
föreläsningsunderlags inramning är det inte alls orimligt att tolka retrosamlingarna som ett 
litet försök till kulturarvsgärning (vilket man i och för sig – oavsett deras intentioner – skulle 
kunna hävda att det faktiskt är). Dessutom nämner de att biblioteket i alla fall med avseende 
på framtiden har en bevarande funktion då de kommer att fortsätta låna ut sitt nuvarande 
bestånd så länge spelen håller.91 
 

3.1.3 Tv-spel som konst 
 
   Bland våra informanter är det ingen som direkt betraktar spel som en konstform, men ett par 
av dem framhåller ändå de estetiska och konstnärliga kvaliteter som faktiskt finns i många 
spel. Maria är mer benägen att se spel som kultur än som konst, kanske för att hon inte är 
särskilt konstintresserad, och gör därmed en distinktion mellan de två begreppen där konst 
bland annat är smalare, mer estetiskt inriktat än det mindre kravfyllda begreppet ”kultur”. 
Samtidigt menar hon att den konstnärliga/estetiska biten har sitt värde den också, och nämner 
som exempel att hon just spelat igenom det otroligt vackra spelet Ōkami92, men att det inte är 
det man först kommer att tänka på. Hon tror att det faktum att tv-spels konstnärliga kvaliteter i 
regel inte bedöms i recensioner är en viktig faktor här; kunde det börja dyka upp recensioner 
                                                 
88 NES är förkortningen för Nintendo Entertainment System, Nintendos synnerligen framgångsrika 8-
bitarskonsol som flera ”äldre” spelare (födda kring mitten av 80-talet eller tidigare) förmodligen fortfarande 
omedelbart associerar till när de hör ordet tv-spel. 
89 Olika varianter av Megaman/Rockman har sedan dess bl.a. figurerat i många tv-serier och filmer såväl som, 
såklart, i en uppsjö av tv-spel. Utan tvekan är Megaman i sig ämne nog för en avhandling eller två, dock kanske 
inte inom B&I. 
90 Nordström 2008. Mer statistik över utlån. Spelbiblioteket, 
http://spelbiblioteket.wordpress.com/2008/04/07/mer-statistik-over-utlan/#more-97 [2008-05-06]  
91 Jacobsson et. al. 2006, s. 4. 
92 Vars visuella stil är gjord för att efterlikna traditionell japansk målning, fast i rörelse. 
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som också ser till det konstnärliga kanske man också hade börjat tänka på mediet som 
konstform. Dessutom är det fortfarande så att tv-spel tillkommer på industrins och 
marknadens villkor (med följden att konstnärliga ambitioner knappast har högsta prioritet), 
och av den anledningen ligger det närmre till hands att betrakta spel som ”kulturellt uttryck” 
än som konst, menar hon. 
   Petter för ett liknande resonemang: det faktum att de flesta tv-spelen görs enkom i 
profitsyfte gör att han har svårt att se dem som konst, även om det mycket väl kan finnas 
konstnärliga kvaliteter i spelen på en mängd olika sätt. Dock poängterar han att han själv till 
99% spelar tv-spel för att det är roligt. Det faktum att många spel, i likhet med filmer och 
böcker, kan komma med en givande historia eller ställa intressanta frågor gör bara saken 
bättre, men han menar att i spel ligger den biten i regel inte på alls samma nivå. När det då 
kommer mer udda spel som exempelvis Shadow of the Colossus, Killer Seven och ICO som 
på något sätt erbjuder något mer för hjärnan också blir man ju jätteglad, säger han, men 
påpekar samtidigt att sådana spel än så länge är undantagsfall eftersom pengar styr. 
Egentligen tycker han dock att frågan om spel är konst är ointressant, och debatten om det 
tröttsam.  
 

3.1.4 Annorlunda, alternativa eller smala tv-spel 
 
   På samtliga bibliotek som vi besökt inom ramen för denna undersökning har man köpt in 
vissa spel som är ganska annorlunda, varav några till och med kan anses vara ”smala”. Man 
bör nog vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser utifrån detta, eftersom det 
handlar om ett ganska blygsamt antal titlar93 och urvalet inte skiljer sig nämnvärt biblioteken 
emellan, samtidigt som våra informanter i regel säger sig köpa in de flesta spel som finns att 
tillgå som inte får dåliga recensioner. Med andra ord beror det faktum att vissa udda spel köps 
in i många fall snarare på att man helt enkelt tar det som finns tillgängligt från BTJ och 
FörlagEtt, eller på någon annan prioritering (som i Ninas fall; se nedan), än på någon 
medveten strävan efter att finna just sådana spel – något som är extra troligt om det dessutom 
rör sig om bibliotek vars tv-spelsansvariga inte har särskilt stor egen tv-spelserfarenhet 
och/eller detaljkunskap om mediet (som exempelvis Nina och i synnerhet Sofia). Denna 
tolkning stöds av att Nina berättar att anledningen att hon köpte in så många exemplar av 
Shadow of the Colossus som hon gjorde var att det verkade passa bra ihop med hennes 
målsättning att sätta berättelsen i fokus. Att spelet är ganska smalt visste hon inte då – hade 
hon gjort det hade det kanske bara blivit två exemplar istället för tre (detta uttalande tycks 
dessutom tyda på att hon fäster större vikt vid höga utlåningsstal och användarintresse än vid 
tillgängliggörandet av annorlunda spel som kanske inte efterfrågas lika mycket94).  
   Ett par av våra intervjupersoner talar dock om att biblioteket, i likhet med deras strävan 
gällande andra medier, även bör kunna erbjuda alternativa spelupplevelser.  
   Maria berättar att de köper in spel som de vet är bra (vilket fortfarande oftast är liktydigt 
med att de har fått bra recensioner), men som kanske inte har fått så mycket medial 
uppmärksamhet och som inte lånas riktigt lika mycket som andra spel. Hon nämner We Love 
Katamari som ett sådant spel som få har hört talas om från media men som de flesta gillar när 
de spelar det. Hon jämför med hur de jobbar med film eller böcker: även om hon är lite 
tveksam till om det går att tala om ”smalare” spel så är det samma tanke. 

                                                 
93 T.ex. Shadow of the Colossus, We Love Katamari och ICO. 
94 Vilket stöds ytterligare av att hennes biblioteks projektbeskrivning för tv-spelsverksamheten anger som ett mål 
att ha spel som intresserar ungdomar och vuxna samt nämner att tv-spel enligt erfarenhet ger höga 
utlåningssiffror, men inte säger något om annorlunda upplevelser. 
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   Petter är ännu mer inne på att bibliotek borde kunna erbjuda annorlunda spel. Han menar att 
det kan finnas kvaliteter i spel som går utöver det rent spelmässiga som gör dem intressanta 
för biblioteks räkning. För att illustrera berättar han om independentspelet Killer Seven (till 
Gamecube och Playstation 2) som har en för tv-spel helt unik och enormt intressant form. Det 
är tyvärr nästan är ospelbart, men med tanke på formen och innehållet är det ändå värt att 
prova menar han. Att ha ett spel som det på biblioteket är en sorts kulturgärning, resonerar 
han, att verkligen kunna erbjuda något unikt även om det i vissa fall fallerar katastrofalt. Två 
andra spel som han också anser är totalt unika spelupplevelser är ICO och Shadow of the 
Colossus, och säger till och med att om han fick välja ut endast tre spel som biblioteket skulle 
äga så skulle de vara de tre som han just nämnt, eftersom de är så pass speciella och erbjuder 
något som andra spel inte gör, trots att det kan finnas andra saker att kritisera i dem, som det 
rent speltekniska. Petter påpekar dock att det finns ganska få sådana spel på den europeiska 
marknaden och ännu färre med utlåningsrättigheter. Att folkbiblioteken är så beroende av BTJ 
och FörlagEtt som de är tycker han är synd med tanke på att det finns så många udda spel i 
USA och särskilt i Japan som biblioteken på grund av licensproblem aldrig kan 
tillgängliggöra. 
 

3.1.5 Innehållsmässiga överväganden 
 
   När det gäller överväganden rörande tv-spels innehållsmässiga sida så kommer det i vår 
undersökning fram synnerligen få åsikter om vilken sorts innehåll som faktiskt är önskvärt –
undantagen är de bibliotek som vill lägga tonvikten vid berättande äventyrsspel, Petters 
önskan att kunna tillgängliggöra form- och innehållsmässigt unika spel samt några 
intervjupersoners efterlysande av bättre kvinnogestaltning. Snarare talar man om vilket slags 
innehåll som bör undvikas. En formulering som används av både Malmö stadsbibliotek och 
Bibliotek B är ”ingen rasism, sexism eller överdrivet våld”, vilket de också uppger vara precis 
samma kriterier som gäller för övrig media. Även våra andra intervjupersoner anger liknande 
urvalskriterier. Gränserna är dock väldigt otydliga vad gäller exempelvis ”överdrivet våld”, 
och samtliga bibliotek som vi besökt har spel som definitivt kan klassas som ”våldsspel” (utan 
att man för den sakens skull antyder att de saknar andra kvaliteter). Många uppmärksammar 
det faktum att de har litteratur eller film med starka våldsinslag, och att det därför skulle vara 
konstigt om det skulle vara annorlunda med spelen. Som exempel på den suddiga gränsen 
gällande våld kan anföras att Malmö stadsbibliotek har förhandsbeställt spelet Grand Theft 
Auto 4 (den senaste installationen i en serie som är ökänd för sitt grova våld) med 
motiveringen att det enligt en nästan enig kritikerkår är ”något av en milstolpe i 
spelhistorien”.95 Här får med andra ord andra kulturhänsyn företräde framför våldskriteriet. 
   Maria poängterar att det trots allt är en kommunal verksamhet med begränsade resurser, de 
kan inte ha allt, och då kan man faktiskt välja bort många våldsspel för att kunna köpa annat 
istället (men påpekar samtidigt att de ändå bland annat har God of War, Battlefield 2 och Tom 
Clancy-spel i mängder…). Hon är väldigt ambivalent inställd till våld i spel, då hon tycker att 
det är ett svårt ämne med mycket argument för och emot. Maria tror att det är många som 
funderar kring varför det egentligen är så mycket våld i spelvärlden, för det finns inte särskilt 
många spel som inte handlar om våld. Som exempel nämner hon Mario, som slår sköldpaddor 
och igelkottar och hoppar på svampar, ”det är jättesynd om dem”. Hon tycker att spelvärlden 
borde se det som en utmaning att göra fler spel utan våld, och tar We Love Katamari som 
exempel på ett utmärkt spel utan våldsinslag. 

                                                 
95 Nordström 2008. Kommentar till Lindbäck, Eleonor. GTA på bibblan? Spelbiblioteket, 
http://spelbiblioteket.wordpress.com/2008/05/05/gta-pa-bibblan/ [2008-05-22] 
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   Nina tycks inte fundera lika mycket kring våldsinslagen i tv-spel. Hon tycker inte att de 
flesta spel innehåller våld i någon överdriven utsträckning alls och påpekar att i krigsspel 
ingår det ju i själva historien. Sedan finns det ju spel, exempelvis Singstar och Buzz, som inte 
innehåller något våld överhuvudtaget. Dock tycker hon att spel där man bara går runt och 
mejar ner folk är ganska tråkiga, även om det finns en större historia bakom - ”typiskt tjejigt 
om man får generalisera”. Angående spel som biblioteket inte skulle köpa in (alltså, återigen, 
sådana som är rasistiska, sexistiska och/eller överdrivet våldsamma) säger hon att de ändå inte 
finns att tillgå hos BTJ, att det har skett en sorts censur redan där. 
   Nina, Sofia och Petter resonerar alla kring genusaspekterna av spels innehåll. Nina reagerar 
på de ofta patetiska kvinnobilderna med många lättklädda brudar, och när vi pratar om spel 
för tjejer nämner hon att hon inte köper in Barbie- eller Bratz-spel eftersom de känns vinklade 
för flickor på ett provocerande sätt. Hon önskar att spelen kunde vara mer genusmässigt 
genomtänkta, men tror samtidigt att eftersom debatten faktiskt finns så kommer spelen så 
småningom att påverkas i rätt riktning. Sofia vill se fler tjejer som inte bara står vid sidan om 
eller åker med, utan faktiskt spelar aktiva roller i handlingen, även i våldsspel eller actionspel. 
Det handlar om att även tjejer som spelar ska kunna hitta något att identifiera sig med i spelet, 
menar hon. Petter resonerar i liknande banor men nämner två äventyrsspel som han menar 
faktiskt är föredömliga i detta avseende, Beyond Good and Evil och Dreamfall – The Longest 
Journey, vars huvudpersoner är kvinnor som tillåts vara vanliga kvinnliga individer men ändå, 
med hans term, kickass-personer. Han efterlyser mer sådant. Även han tar upp Barbie-spel 
som exempel på något han inte skulle köpa in, med avseende på den märkliga bild av vad 
tjejer ska hålla på med som kommer till uttryck där.  
 

3.1.6 Enligt det bredare kulturbegreppet? 
 
   De tydligaste spåren av ett bredare kulturbegrepp som vi finner härrör från två uttalanden 
från Malmö stadsbiblioteks tv-spelsansvariga. Johansson och Mattsson nämner under sin 
föreläsning i förbifarten att kultur är mönster av beteende snarare än mönster för beteende,96 
och Jacobsson et. al. nämner i Tv-spel på bibliotek – ja tack! att man vill verka för att öka 
förståelsen för den växande spelkulturen.97 
   Som vi nämnde i inledningen till detta kapitel talar ingen av våra intervjupersoner om tv-
spel och tv-spelande som kultur enligt det breda kulturbegreppet i någon vidare utsträckning. 
De uttalanden som faktiskt visar spår av detta kulturbegrepp är de som har att göra med att 
rikta sig mot och/eller nå ut till vissa befolkningsgrupper och tillgodose deras (kulturella) 
intressen, men både intervjupersonerna och malmöbibliotekarierna relaterar huvudsakligen 
sådant till demokrati- och användarorienteringstankar (det kommer sålunda att behandlas 
utförligare i senare kapitel). Att det smalare kulturbegreppet så tydligt dominerar i våra 
intervjuer beror förmodligen åtminstone delvis på att det ligger mycket närmre den praktiska 
biblioteksverksamheten. I det dagliga arbetet kommer man i kontakt med föremålen tv-spel 
mycket, och i inköpssituationen med recensioner som bedömer de enskilda spelens kvaliteter. 
Detsamma gäller för böcker, filmer och alla andra medier som ingår i bibliotekets samlingar. 
Folkbibliotek är sålunda redan på förhand nära associerat med ett kulturbegrepp inriktat på 
estetik, bildning och andra ”verknära” egenskaper och värden. Å andra sidan kommer man 
förhållandevis lite i kontakt med faktiskt spelande (vid tidpunkten för intervjuerna fanns ingen 
möjlighet att spela på själva biblioteket på något av våra intervjupersoners bibliotek), eller 
med annat som har med någon sorts ”spelarkultur” att göra.  

                                                 
96 Johansson & Mattsson 2008-04-15.   
97 Jacobsson et. al. 2006, s. 4. 



 30

   Inte desto mindre kanske man kan förvånas över är att ingen av informanterna talar om 
spelande på biblioteket eller om de tv-spelskvällar och –turneringar som anordnas som 
kulturutövande och/eller kulturevenemang (särskilt som Skot-Hansen hänför sådana 
evenemang till rollen som kulturcentrum; se kapitel 2.4.1). Båda innefattar ju faktiskt ett stort 
mått av utövad kultur enligt det bredare, antropologiska kulturbegreppet: att man då inte 
hänvisar till dem som sådan är märkligt. Att man dessutom enligt vår erfarenhet (vilken vi i 
och för sig måste erkänna är väldigt liten) ofta tänker på bibliotekets övriga arrangemang som 
just kulturutövande gör saken ännu mer förvirrande. Istället ser man tv-spelsevenemangen och 
spelandet på biblioteket mer som ett kompletterande sätt att tillgängliggöra kulturformen tv-
spel (enligt det smalare begreppet) vid sidan om vanlig utlåning (mer om detta i kapitel 3.2). 
Kan även detta bero på att man på folkbiblioteken är så vana vid att tänka enligt ett 
kulturbegrepp fokuserat på själva verken? Det är inte otänkbart.  
   Det är självklart också möjligt att bilden hade blivit annorlunda om vi uttryckligen hade 
frågat om tv-spelsverksamheten i förhållande till utövad kultur, men frågan är om det 
verkligen hade gett några intressanta svar. Om man redan har en syn på tv-spel som 
kulturyttringar kan det ju synas lätt att utan vidare eftertanke skriva under på att tv-spelande 
också har ett värde som kulturutövande – vilket knappast skulle tillföra särskilt mycket av 
värde om inte intervjupersonerna själva diskuterat saken innan vi uppmärksammade dem på 
den. Visserligen skulle man kunna säga att det hade kunnat bidra med marginellt ökad 
förståelse för intervjupersonernas inställning till tv-spelsmediet, men samtidigt hade det 
riskerat att snedvrida eller till och med dölja något mycket värdefullare, nämligen hur man på 
biblioteket i fråga faktiskt har tänkt.98 
   Frånvaron av det bredare kulturbegreppet i informanternas syn på tv-spel utgör den punkt 
där undersökningsresultaten och den därav uppnådda förståelsen skiljer sig mest jämfört med 
vår förförståelse. Bland annat på grundval av delar av den spelvetenskapliga forskning vi tog 
del av i arbetets inledningsfaser99 förväntade vi oss att finna en betydligt större bredd i hur 
man resonerar kring tv-spel och kultur och inte den närmast ensidiga dominans för det 
smalare kulturbegreppet som faktiskt uppträdde. 
 

3.1.7 Avslutning till kulturkapitlet 
 
   I detta kapitel har vi ingående redogjort för hur våra intervjupersoner samt de tv-
spelsansvariga på Malmö stadsbibliotek ser på tv-spelsmediet som kulturform. Genomgående 
märker vi att man anlägger ett synnerligen okomplicerat förhållningssätt där man i princip 
konstaterar att tv-spel är kultur och sedan är det inte mer med det. Lika okomplicerat är det 
när man talar om spelens egenskaper som kulturprodukter eller kulturbärare: man kommer 
med ett påstående och motiverar det med på sin höjd en mening eller två. På samma vis är det 
när man talar om mediets plats inom bibliotekets kulturella uppdrag och helt enkelt ger det 
samma status som bibliotekets övriga medier, sällan med vidare motivering. Intrycket överlag 
är att man ser tv-spelen och deras egenskaper som självklara (med ett undantag – spels 
eventuella konstnärliga kvaliteter), och att det varken finns behov av ifrågasättanden eller av 
mer ingående och/eller avancerade resonemang om varför tv-spel bör tas på allvar som 
kulturform. Petter argumenterar något mer ingående än de övriga, kanske på grund av hans 
eget stora tv-spelsintresse, men intar även han en mycket okomplicerad hållning. Samtliga 

                                                 
98 Vilket vi förmodligen aldrig hade fått reda på om det hade inträffat, förutom möjligtvis genom vidare studier. 
Följaktligen kan vi inte garantera att undersökningen i övrigt är helt fri från sådan snedvriden information 
(troligtvis är den det inte); vi kan bara försöka förebygga det genom att så gott det går undvika att styra 
intervjupersonernas tankebanor.  
99 Jfr. kapitel 1.1. 
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informanter berättar dessutom att det aldrig framkommit ifrågasättanden rörande tv-spels 
status och värde som kulturform från andra i personalen och endast sporadiskt från 
allmänheten. 
   Med tanke på att vi endast undersöker bibliotek som faktiskt har börjat med en tv-
spelsverksamhet var vi såklart redan på förhand övertygade om att våra informanter skulle ha 
en positiv inställning till mediet, men att den skulle präglas så mycket av enkelhet och 
självklarhet förväntade vi oss inte. Som vi skrev i kapitel 2.2 Förförståelse trodde vi att tv-
spelsmediet införande på folkbiblioteken i regel skulle vara mera omstritt, möta mer 
motstånd, och att man bland annat därför formulerat ganska avancerade argument rörande 
spelens kulturella värden. Argument formulerade man (fast om de hade med tv-spel som 
kultur att göra fick vi aldrig veta), åtminstone gjorde Nina det i samband med att förslaget om 
tv-spelsutlåning lades fram, och Bibliotek A gjorde det till presskonferensen inför premiären, 
men de visade sig i båda fallen totalt överflödiga.   
 
 
 
 
3.2 Demokrati/Jämställdhet  
 
   Vi ska i detta kapitel se vilka aspekter av demokratitänkande som de undersökta 
folkbiblioteken och våra intervjupersoner förknippar med tv-spelsmediet och tv-
spelsverksamheten. Först och främst kan vi återigen konstatera att man på åtminstone två av 
dessa bibliotek har som generell policy att inte köpa in rasistiskt eller sexistiskt material, 
varken tv-spel eller andra medier, och att likartade riktlinjer gäller för de övriga två 
biblioteken. Då rasism och sexism är typiskt ”odemokratiska” värderingar måste en sådan 
policy ses som ett av bibliotekets grundläggande demokratiska ställningstaganden. Att det i 
praktiken inte alltid är möjligt eller kanske ens önskvärt att konsekvent följa en sådan linje är 
en annan sak. Hur många bibliotekarier skulle till exempel anse sig nödgade att på sådana 
grunder gallra ut vissa av Shakespeares eller Strindbergs verk, eller för den delen Mörkrets 
hjärta eller Robinson Crusoe? En och annan finns säkert, men de är nog inte många. Förutom 
att materialet i likhet med dessa (och andra) klassiker kan ha kvaliteter som kompenserar 
tvivelaktigt innehåll, kan det finnas flera andra fullgoda anledningar att inte stenhårt följa en 
sådan policy, exempelvis överväganden om intellektuell frihet eller för att underlätta kritiska 
studier av materialet eller det idéhistoriska sammanhang det ingår i.  
   Gällande rasism och sexism i tv-spel är det otydligt var man drar gränsen, och ofta kan det 
vara mycket svårt att skapa sig en ordentlig bild av ett spels innehåll då man inte har mer än 
recensioner att gå på. Nina berättar dock att redan BTJ gör en sorts censur med avseende på 
bland annat rasistiskt och sexistiskt innehåll, så att spel som i dessa avseenden skulle vara 
olämpliga i ett biblioteksbestånd ändå inte finns att få tag på med utlåningsrättigheter. 
Angående frågan om vad som är lämpligt att ha på ett folkbibliotek påpekar Tobias Johansson 
och Per Mattsson att det oundvikligen är en avvägning som biblioteket eller den enskilda 
bibliotekarien får göra: exempelvis sker det alltid en ”bibliotekariecensur” vid inköp. För att 
det då inte ska bli godtyckligt, och för att man ska kunna motivera sitt urval, är det viktigt att 
synliggöra sin policy, menar de.100     
   Med andra ord kan vi konstatera att funktionen av policyn mot rasism och sexism är dubbel: 
dels tjänar den som sagt som ett av bibliotekens viktigaste demokratiska ställningstaganden, 

                                                 
100 Johansson & Mattsson 2008-04-15. 
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dels som generellt rättesnöre i inköpssituationen (även om det alltså inte alltid går att följa 
fullt ut). Det är inga konstigheter och kan tyckas självklart, men det tål att påpekas. 
 

3.2.1 Tv-spel och demokratiskt ansvar 
 
   Alla våra intervjupersoner anser att folkbiblioteken har ett ansvar att tillgängliggöra tv-spel, 
och motiverar bland annat detta med olika demokratitankar. Nina, Maria och Sofia för alla 
snarlika resonemang om detta demokratiska ansvar att erbjuda tv-spelsutlåning och/eller 
möjlighet att spela på själva biblioteket. Enligt dem bygger folkbiblioteksverksamhet på att 
alla samhällsmedborgare har en demokratisk rättighet att ha tillgång till alla medier, och tv-
spel är som vilken kulturyttring som helst. En stor del av befolkningen spelar idag tv-spel, det 
är ett viktigt kulturintresse för många, särskilt unga, och därför ska mediet också finnas på 
folkbibliotek.101 Sofia uttrycker på ett fint sätt denna tanke: 
 

…så om det finns personer, ungdomar och barn, vars hela världsbild går ut på att 
spela tv-spel så är det ju viktigt att de hittar det på sitt egna bibliotek. Och det 
behöver inte betyda att de för alltid bara gör det, utan att man hittar det, man hittar 
en identitet, en bit av sig själv som finns representerat: Jaha! Här finns nåt för mig i 
den perioden i livet som jag är i just nu. 

 
   Maria påpekar emellertid att trots att det ligger i bibliotekets demokratiska uppgift att 
tillgängliggöra alla medier så ligger det en viss problematik i att säga att biblioteken har ett 
ansvar att tillgängliggöra tv-spel. Då varje enskild kommun har en egen biblioteksbudget, och 
eftersom alla kommuner har olika mycket pengar, har inte alla folkbibliotek samma 
resursmässiga förutsättningar till att införa ett nytt medium i sina bestånd. Hon menar alltså 
att det inte handlar om att man inte vill ha tv-spel på biblioteket utan mer om ekonomiska 
faktorer. Ett bibliotek med lite pengar kanske inte kan köpa in mer än böcker och ett par 
filmer (alla bibliotek har inte ens film), och vissa bibliotek kanske till och med har så ont om 
fysiskt utrymme att det blir svårt att börja med något nytt. Maria säger exempelvis själv att i 
hennes biblioteks gamla lokaler var de så trångbodda att man inte ens kommit på tanken att 
försöka pressa in tv-spel på hyllorna.102 Enligt henne borde bibliotekspolitiken verka för att 
utjämna skillnaderna i resurser mellan de olika kommunernas bibliotek. Alla invånare i 
Sverige borde ju ha samma rättigheter och möjligheter till biblioteksservice, oavsett vilken 
kommun de bor i. Även brist på kunskap kring mediet kan vara en möjlig orsak: äldre 
bibliotekarier som inte har ingångar till ämnet kanske inte lägger särskilt stor vikt vid att föra 
in tv-spel i beståndet, likväl som att Maria kanske inte skulle prioritera släktforskning. 
 

3.2.2 Tv-spel för alla 
 
   Samtliga intervjupersoner säger att deras biblioteks tv-spelsverksamhet ska vara riktad mot 
alla, att man försöker hålla ett brett bestånd för att alla – eller i alla fall så många som möjligt 
– ska kunna hitta något som intresserar just dem. De säger sig alla ha märkt att den största 
                                                 
101 Som synes kan detta stycke förutom demokratitemat relateras till både kulturtemat och 
användarorienteringstemat. 
102 Nina å andra sidan argumenterar för att tv-spelen ändå tar ganska försynt med plats (ironiskt nog tar tv-spelen 
överlägset mest utrymme på hennes bibliotek av de bibliotek vi besökt i samband med undersökningen), och vi 
är benägna att hålla med. Vi kan ju också inflika att om man verkligen vill borde det alltid gå att frigöra någon 
meter hyllutrymme, vilket faktiskt är tillräckligt för att kunna ha ett ganska stort antal spel eftersom en cd-skiva 
inte är särskilt stor. 



 33

gruppen låntagare är män i tonåren och upp till cirka trettio, men att det överlag är en mycket 
blandad grupp män och kvinnor i alla åldrar som kommer och lånar tv-spel. Några har blivit 
positivt överraskade av att det har varit så pass många tjejer som lånat tv-spel. Maria tycker 
ändå att det är roligt att många av dem som lånat tv-spel tillhör en grupp som annars inte 
besöker bibliotek särskilt ofta, nämligen män kring trettio: nu kan också de känna att 
biblioteket erbjuder något för dem, att de känner sig välkomna. Johansson & Mattsson 
berättar under sin föreläsning om Malmö stadsbiblioteks tv-spelsverksamhet att antalet 
utfärdade lånekort ökade explosionsartat i samband med införandet av tv-spel (150 på en helg 
jämfört med normalt kanske tre), och att många av de nya låntagarna aldrig hade varit på 
folkbibliotek innan, knappt visste vad biblioteksverksamhet var och undrade hur tv-
spelsutlåning kunde vara gratis.103 Detta om något stöder Marias intryck att man i och med tv-
spelen lyckats nå en ny grupp biblioteksbesökare. 
   Trots att alla alltså säger sig rikta sitt tv-spelsutbud mot en så bred grupp som möjligt finns 
det ändå vissa variationer mellan dem gällande om de lägger extra vikt vid något och i så fall 
vad och varför. Nina säger sig egentligen vilja fokusera på berättande äventyrsspel så långt 
det bara går, eftersom det är den genre som hon tycker passar bäst i bibliotekssammanhang 
(och som hon dessutom tycker bäst om själv) på grund av att de är just berättande, men 
samtidigt har hon svårt att motivera varför hon inte skulle köpa in sportspel och annat som 
många faktiskt vill ha. (Dessutom kommer det inte ut tillräckligt många äventyrsspel med 
bibliotekslicens för att ett tydligt fokus på sådana ska vara riktigt hållbart.) För att tala med 
Raber uppvisar hennes inställning tankar (främst) ur både Conservative Response-perspektivet 
och Populist Initiative-perspektivet. Annorlunda uttryckt förefaller den utgöra något av en 
legering bestående av en demokratisk kulturgärningstanke av tämligen traditionell art 
(tillgängliggöra berättelser, fast i ett annorlunda format) och av en mer populistisk 
demokratitanke enligt vilken det inte enbart är hennes roll att avgöra vilka spel som är värda 
att ha på biblioteket.104  
   Maria å andra sidan anger inget särskilt genremässigt fokus för Bibliotek A:s tv-
spelsverksamhet. Hon menar att eftersom bibliotekets målgrupp är alla så måste de även hålla 
så stor bredd i beståndet som möjligt. Däremot berättar Petter att de inför starten fick 
instruktioner från ledningen att särskilt se till att införskaffa spel som är lämpliga för barn, 
samt spel som kan intressera tjejer, så långt det är möjligt, eftersom dessa gruppers intressen 
annars är tämligen underrepresenterade i tv-spelsvärlden.  
   Sofia anser att hennes bibliotek inte har kommit tillräckligt långt med sitt tv-spelsbestånd 
för att kunna ta några särskilda hänsyn gällande, till exempel, olika målgrupper inom ramen 
för tv-spelsverksamheten. Än så länge köper de så brett de kan i syfte att bygga upp ett 
bestånd som ska tilltala alla. Dessutom är urvalet spel med bibliotekslicenser ganska 
begränsat, vilket leder till att de får köpa in i princip allt vad de får tag på, förutsatt att det inte 
har fått urusla recensioner. Hon funderar däremot på om Malmö stadsbibliotek möjligtvis har 
kommit så långt med sitt bestånd så att de kan börja tänka mer i genrer eller målgrupper. Sofia 
ser alltså ett demokratiskt värde i att hålla en bredd i beståndet, men menar att som situationen 
är idag så kan de knappast vidta några omfattande åtgärder för att främja andra demokrati- 
eller jämställdhetsvärden, mer än att kanske anordna spelkvällar med och för tjejer för att 
något bättre uppmärksamma deras spelintressen.  
   Liksom Bibliotek A försöker Malmö stadsbibliotek särskilt inrikta sig mot kvinnliga spelare 
med sitt bestånd105, men köper i övrigt så brett de kan, vilket i likhet med Bibliotek C i 

                                                 
103 Johansson & Mattsson 2008-04-15. 
104 Och än en gång blir det tydligt att demokratitemat delvis överlappar både kulturtemat och 
användarorienteringstemat. Berättelsen i fokus-tanken skulle också kunna relateras till Skot-Hansens 
humanistiska rational, åtminstone om man bortser från enhetskulturtanken. 
105 Malmö stad 2006.  



 34

praktiken betyder att i princip allt som kommer ut via BTJ och FörlagEtt (utom sådant som 
har fått usla recensioner) köps in.106 
 

3.2.3 Låna ut konsoler? 
 
   Alla våra intervjupersoner beklagar sig över att deras bibliotek inte har möjlighet att låna ut 
spelkonsoler, eftersom det om något hade gjort det möjligt att verkligen tillgängliggöra tv-
spelsmediet på lika villkor för alla. Per Mattsson och Tobias Johansson, två av Malmö 
stadsbiblioteks tv-spelsansvariga, berättar under föreläsningen vid Högskolan i Borås att just 
det att de inte lånar ut konsoler är en av de punkter som deras tv-spelsverksamhet har 
kritiserats för. Kritikerna menar att tv-spelen på biblioteket inte är till för alla då det krävs att 
man har motsvarande konsol hemma för att kunna spela, vilket många människor inte har råd 
med.107 I Tv-spel på bibliotek – ja tack! skriver Jacobsson et. al. att anledningen till att man 
inte lånar ut konsoler är att de är dyra och ömtåliga samt att det skulle bli besvärligt att 
hantera. Dessutom lånar man inte heller ut dvd-spelare och cd-spelare, vilket man i så fall 
också rimligtvis borde göra.108 
   Våra intervjupersoner anger liknande anledningar som Malmö till varför man inte lånar ut 
spelkonsoler, det vill säga att det skulle bli både svårt att hantera och dyrt. Som på så många 
andra punkter förekommer dock även här vissa variationer i hur man har resonerat. Nina 
uppehåller sig inte länge vid ämnet utan konstaterar bara att eftersom de vill kunna ge alla 
samma möjlighet att uppleva kulturformen tv-spel är det tråkigt att de inte kan låna ut 
konsoler. På grund av slitage och stöldrisk kan de inte heller erbjuda någon möjlighet att spela 
på biblioteket. Det skulle kräva någon sorts spelmöbel, och att införskaffa en sådan har de 
varken riktigt pengar eller skäl nog till för tillfället menar Nina. Sofia tänkte först att det 
naturligtvis är en demokratisk rättighet att kunna låna en konsol om man kan låna spel, men 
nu har hon blivit mer och mer skeptisk: eftersom de har krav på sig från ledningen att allt ska 
kunna skickas runt mellan stadsdelsbiblioteken så skulle konsolerna gå sönder direkt. Hon tror 
helt enkelt inte att utlåning av spelkonsoler skulle gå att försvara ekonomiskt. Maria menar att 
det säkert skulle gå att skaffa fram resurser till spelkonsolerna på något sätt, men att 
hanteringen av dem skulle bli för komplicerad, de är lite för dyra för vanlig utlåning. 
Dessutom är konsolerna ömtåliga och skulle det krävas ganska många, så att på något sätt går 
gränsen vid att de inte lånar ut teknisk utrustning. Som kompensation anordnar biblioteket tv-
spelsturneringar och kommer även inom kort att kunna erbjuda möjlighet att prova tv-spel på 
plats på biblioteket även till vardags (vid tidpunkten för intervjun låg de i slutfasen av 
förberedelserna inför detta, det var bara någon detalj på den inköpta spelmöbeln som saknades 
innan de kunde sätta igång). Malmö stadsbibliotek har av samma anledning redan installerat 
en sådan spelmöbel109, och på Bibliotek C funderar man på att möjliggöra spelande på 
biblioteket på något sätt, men där är det mycket en fråga om det finns fysiskt utrymme till det. 
Båda dessa bibliotek samt Bibliotek B har också anordnat speldagar och tävlingar.  
 

3.2.4 Jämställdhetstankar och tv-spelsverksamhet 
 
   Vi har redan högst översiktligt berört att man på vissa av de undersökta biblioteken har en 
särskild ambition att tillgängliggöra spel för tjejer. I detta stycke skall vi titta närmare på i 
                                                 
106 Johansson & Mattsson 2008-04-15. 
107 Ibid. 
108 Jacobsson et. al. 2006, s. 3.  
109 Johansson & Mattsson 2008-04-15. 
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vilken utsträckning dylika genusmässiga jämställdhetsöverväganden har betydelse för tv-
spelsverksamheten på dessa bibliotek, samt på hur man resonerar kring ämnet tjejer och tv-
spel. 
   Vi börjar med Maria på Bibliotek A. Som vi redan har nämnt blev man på detta bibliotek 
från chefshåll uppmanad att särskilt försöka skaffa in spel som kan falla kvinnliga spelare i 
olika åldrar i smaken, men Maria nämner knappt detta alls, mer än att de försöker se till att det 
finns spel som passar både tjejer och killar (däremot talar hon desto mer om barnspel, vilket 
man som sagt också fick krav om, och svårigheten i att hitta bra sådana). När ämnet kommer 
på tal under intervjun berättar hon bara att folk då och då har frågat varför de inte har fler 
tjejspel, och att de då fått peka på att det helt enkelt inte finns särskilt många. Dessutom 
undrar hon över själva ordet ”tjejspel”, vet inte riktigt vad man tänker säg att ett sådant 
egentligen är. Kanske Disneyspel och sådant som Barbie, försöker hon gissa, men vad mer? 
Vi får intrycket att hon menar att ”tjejspel” ofta kan vara ett onödigt begränsande ord, 
eftersom tjejer kan vara intresserade av vilka spel som helst (bland annat har hon själv en 
väldigt bred spelsmak). I samband med denna diskussion nämner hon dock att det faktiskt 
kommit ett Barbie-spel som fått bra kritik som det då kanske faktiskt kan vara läge att köpa 
in, vilket är intressant då både Petter och Nina nämner just Barbie som något helst bör 
undvikas på grund av den tvivelaktiga kvinnobild som vanligtvis förknippas med varumärket.  
   Nina berättar att genusperspektivet ligger henne varmt om hjärtat, men säger sig inte ta 
några särskilda jämställdhetshänsyn i samband med tv-spelsverksamheten, förutom då genom 
att välja bort sexistiskt material. När det däremot kommer tv-spel som hon tycker verkar vara 
lämpligt för tjejer – om det skulle komma något bra hästspel till exempel – tycker hon att det 
är väldigt roligt och köper självklart in det. Vissa spel, såsom Bratz- eller Barbie-spel, som 
faktiskt har flickor som sin huvudsakliga målgrupp köper hon inte in ändå, eftersom just dessa 
spel känns provocerande vinklade för flickor (alltså ungefär samma resonemang som också 
Petter för). En viktig anledning till att genusperspektivet och jämställdhetshänsyn har hamnat 
så mycket i skymundan är att speltillverkare sällan tar sådana faktorer i beaktande. Att sedan 
urvalet spel med utlåningsrättigheter är ännu mer begränsat förbättrar knappast läget. Hon 
tycker i allmänhet att det är tråkigt att så många spel har högst problematiska kvinnobilder 
och efterlyser mer eftertanke på den punkten. Även om Nina inte aktivt försöker rikta tv-
spelsbeståndet mot kvinnliga spelare tycker hon att det skulle vara roligt om fler tjejer och 
vuxna börjar spela. 
   Trots att man på Bibliotek C inte anser sig kunna ta några särskilda demokrati- eller 
jämställdhetshänsyn beståndsmässigt ännu, har man enligt Sofia åtminstone mycket tankar på 
att rikta tv-spelsverksamheten mer mot tjejer. Eftersom utbudet ser ut som det gör på 
marknaden är det enda konkreta exemplet hon kommer på det som vi redan nämnt, nämligen 
spelkvällar för tjejer. Sofias tankegångar angående tv-spelsutbudet på marknaden och via BTJ 
och FörlagEtt påminner delvis om Ninas såtillvida att också Sofia säger sig bli deprimerad av 
bristen på tjejspel och av den kvinnobild som presenteras i många spel, men hon går lite 
längre och utvecklar dessa tankar något. Hon tycker att det i dagsläget verkar ligga till så att 
det mest är män som gör spel som de tror att tjejer tycker om. Dessutom blir det väldigt 
mycket av My Little Pony-stuket, vilket leder till att endast en del av de kvinnliga spelarna 
bejakas, samt till en tröttsamt ensidig bild av vad flickor bör hålla på med – å andra sidan 
kanske det är ungefär likadant för killarna, resonerar hon, att det blir otroligt mycket action. 
Gällande kvinnobilden menar hon att vi inte bara är ”produkter av den könsproblematik som 
finns representerad i samhället”. Hon vill se en utveckling där man blandar och nyanserar 
traditionellt feminint och traditionellt maskulint, så att, till exempel, om man ska ha vålds- 
och actionspel får det faktiskt finnas några kvinnliga karaktärer i dem också – som inte bara är 
lättklädda och/eller bifigurer utan betydelse för handlingen. Enligt Sofia försöker de på 
hennes bibliotek verka för att det ska finns något för alla att identifiera sig med, och det är det 
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som är viktigt även när det gäller tjejer och tv-spel. De måste kunna se en tjej där i spelet, och 
göra något som de kan identifiera sig med, menar hon. I framtiden tror hon att de kvinnliga tv-
spelarna kommer att ha mycket mer att hämta rent utbudsmässigt, inte minst i takt med att 
även de mest kallhamrade affärsmännen inser att de mer eller mindre missar hälften av 
befolkningen, och att denna befolkningshälft har enormt mycket pengar. Även om inte 
moraliskt genustänkande skulle förmå rubba den rådande ordningen, tror hon att krasst 
vinstintresse kommer att göra det.  
   Petter anser liksom våra övriga intervjupersoner att utbudet tv-spel som tilltalar en kvinnlig 
publik är högst beklagansvärt, men tycker – tyvärr då i egenskap av kille, påpekar han – att 
det ändå finns en hel del i detta avseende ypperliga spel, exempelvis äventyrsspelen Beyond 
Good and Evil och Dreamfall – The Longest Journey som båda har kvinnliga huvudpersoner 
och en väldigt sansad kvinnosyn.    
   Gemensamt för alla våra intervjupersoner är att de inte gör avkall på kvalitetskraven bara 
för att kunna köpa in spel för tjejer (eller för barn för den delen). I princip betyder det att det 
är viktigare att ett spel har fått en bra recension än att det har en viss målgrupp, eftersom man 
i de allra flesta fall inte har möjlighet att själv testa spelen innan man köper in dem. Här är det 
intressant att notera att Petter i linje med hans uppfattning att det finns många saker som kan 
göra ett spel intressant, för egen del anser att det kan vara okej att biblioteket införskaffar ett 
spel med tvivelaktig både mans- och kvinnobild om det exempelvis är fruktansvärt roligt att 
spela. Det ligger visserligen i bibliotekets uppgifter att verka för demokrati och jämställdhet, 
men inte nödvändigtvis att uppfostra. 
 

3.2.5 Avslutning till demokrati/jämställdhetskapitlet 
 
   Avslutningsvis märker vi på våra intervjupersoners och malmöbibliotekariernas utsagor att 
idéer som anknyter till demokrati/jämställdhetstemat har varit starkt bidragande till införandet 
av tv-spel på de undersökta folkbiblioteken, bland annat genom uttalanden som att biblioteken 
ska vara för alla och att alla har lika rätt att kunna hitta något som speglar deras intressen. 
Demokratitankar som dessa utgör en viktig del i synen på folkbibliotekens funktion. Vi 
märker tydliga tendenser till Rabers Social Activism-perspektiv i sättet att resonera kring de 
demokratiska aspekterna av tv-spels-verksamheten, vilket kommer fram inte minst i Marias 
åsikt att alla Sveriges invånare borde ges samma rätt och möjlighet till biblioteksservice 
oavsett vilken kommun de bor i, liksom i de övriga jämställdhetstankar som framkommer, 
exempelvis att försöka nå ut till den (inom spelvärlden) underrepresenterade gruppen tjejer. 
   Det fins dock begränsningar som försvårar uppfyllandet av ambitioner som jämställdhet i 
utbudet. Då tv-spelen som släpps på marknaden övervägande är riktade mot målgruppen unga 
män (16 – 30), vilken också är den största gruppen tv-spelare, så blir det i praktiken svårt att 
hålla ett bestånd inriktat särskilt mot kvinnliga spelare. Sedan finns också som Maria påpekar 
en viss problematik kring begreppet tjejspel. Svårigheten i att rikta beståndet särskilt mot 
kvinnliga spelare låter sig lättast beskrivas genom att anknyta till magisteruppsatsen 
Kvalitetsbegrepp och tv-spelsbestånd. Författarna Eric Haraldsson och Sandra Janrell pekar 
på en diskrepans mellan Malmö stadsbiblioteks ambition om att rikta sitt tv-spelsbestånd mot 
tjejer och det faktiska beståndet som ungefär svarar mot den genremässiga fördelningen på 
marknaden; en snedvridning de menar kan avhjälpas bland annat med en mer detaljerad 
inköpspolicy och bättre kunskap om kvinnors spelintressen.110 Frågan är dock vilka resultat 
sådana åtgärder i själva verket skulle kunna utmynna i, givet spelmarknaden som den ser ut 
idag och dessutom beroendet av bibliotekslicenser: endast mer av samma sak, då man köper 

                                                 
110 Haraldsson & Janrell 2007, s. 61f. 
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fler av de spel man vet att tjejer brukar gilla? Eller mindre av andra speltyper, som 
nedprioriteras i den jämna fördelningens namn? Haraldsson och Janrell visar själva en viss 
medvetenhet om den problematik som finns och kommer med sunda motargument mot 
invändningarna,111 men vi ställer oss ändå tveksamma till om de förslag de lägger fram i 
dagsläget verkligen har förutsättningar att lyckas.  
 
 
3.3 Användarorientering 
 
   Intresset i föreliggande kapitel är hur man försöker att svara mot människors intressen och 
behov (oavsett sådana saker som ojämlikheter i samhället), vilka hinder som finns för detta, i 
vilken utsträckning man tillerkänner medborgarna en roll som medutvecklare av 
verksamheten samt vilken betydelse man fäster vid själva det faktum att något är efterfrågat 
av någon. Många diskussioner kommer att påminna om och återknyta till diskussioner i 
demokratikapitlet, vilket beror på att användarorienteringstemat som sagt delvis ligger mycket 
nära demokratitemat.   
 

3.3.1 Användarinflytande 
 
   Detta stycke ska behandla allmänhetens möjligheter att påverka tv-spelsverksamheten på de 
folkbibliotek vi undersöker, samt hur man resonerar kring detta. Vi kan inleda med ett citat 
från Malmös tv-spelsansvariga: 
 

På Malmö stadsbibliotek har vi följt TV-spelens spännande utveckling och 
noterat att efterfrågan på spel från våra besökare stadigt har ökat. Vi tittade oss 
även omkring och upptäckte att folkbibliotek i flera länder, däribland Danmark 
och USA har lånat ut TV-spel i flera år. Under 2005 ansåg vi sålunda att det var 
hög tid att sätta igång även här i Sverige.112 

 
   Malmö stadsbiblioteks beslut att börja låna ut tv-spel hade alltså bland annat att göra med 
att spel efterfrågades av besökarna. Vidare nämner Johansson och Mattsson att de går mycket 
på inköpsförslag när de köper in spel, och att det ska mycket till för att ett spel man fått 
förslag om inte ska köpas in.113 Det är tydligt att allmänheten har stor betydelse för tv-
spelsverksamheten på Malmö stadsbibliotek, och att det varit så sedan redan innan starten. 
   Alla våra intervjupersoner värdesätter i likhet med Malmö stadsbibliotek 
användarinflytande i form av inköpsförslag högt, och både Nina och Sofia nämner önskemål 
från besökare som en av anledningarna till att de introducerade tv-spel på biblioteket. Som 
tidigare nämnt säger Sofia vidare att de vill utveckla spelverksamheten i nära samarbete med 
låntagarna, och de försöker faktiskt köpa allt de får förslag på. Förutom att sådan 
brukarmedverkan i sig är positivt, ser hon samarbetet som ett bra sätt att komma runt 
problemet att hennes biblioteks personal har relativt hög medelålder och ganska liten 
erfarenhet av tv-spelsmediet. Övriga intervjupersoner säger sig alltså också ta emot 
inköpsförslag med glädje, men också att de tråkigt nog inte har möjlighet att skaffa in alla spel 
som föreslås, huvudsakligen på grund av upphovsrättsliga begränsningar. Det är nämligen så 
att dels finns många spel inte tillgängliga via BTJ och FörlagEtt överhuvudtaget (och några 
                                                 
111 Ibid. 
112 Jacobsson et. al. 2006, s. 2. 
113 Johansson & Mattsson 2008-04-15. Det skulle vara om spelet ifråga är rasistiskt, sexistiskt eller innehåller 
grovt, omotiverat våld; jfr. kapitel 3.2. 
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andra leverantörer finns som sagt inte att välja på), och dels är speltillverkarna ofta restriktiva 
med hur snabbt de släpper bibliotekslicenser till nya spel, vilket i praktiken innebär att 
folkbiblioteken sällan kan få tag på spelen förrän månader efter att de kommit ut i butik – och 
då är det inte nya längre och många har redan spelat dem.114 Nina berättar om ett faktiskt fall: 
strax efter att spelet Guldkompassen släppts på marknaden frågade en besökare om de inte 
kunde köpa in det, vilket då var omöjligt eftersom det inte gick att ordna utlåningsrättigheter 
till det än. Att besökaren ifråga dessutom var en liten flicka gjorde det ännu mer ledsamt att 
de inte kunde tillmötesgå hennes inköpsförslag, menar Nina. Trots sådana händelser tycker 
hon likväl att det alltid är roligt att få inköpsförslag, då det visar på intresse hos besökarna och 
därtill ger dem lite feedback på det de gör. 
   Sofia nämner att de på hennes bibliotek försöker få tag på spel som de fått in förslag om 
även om de inte finns i leverantörernas kataloger, genom att skicka förfrågningar om spelen 
ifråga till BTJ och FörlagEtt för att se om det kan ordnas. Åtminstone Maria har ett liknande 
arbetssätt,115 och enligt en andrahandsuppgift från Nina arbetar även Malmö stadsbibliotek så. 
   Det mest iögonfallande hindret för att kunna tillgodose många låntagares önskemål är 
emellertid att det japanska speltillverkarföretaget Nintendos distributör i Sverige, Bergsala, 
inte vill släppa bibliotekslicenser till Nintendos egentillverkade spel överhuvudtaget.116 Detta 
är något som samtliga intervjupersoner anmärker på och beklagar sig över. På Bibliotek A har 
man på grund av detta till och med valt att inte ha spel till nintendokonsolerna Wii och 
Gamecube alls, trots att väldigt många efterfrågat det. Maria förklarar det med att urvalet spel 
med bibliotekslicenser till dessa konsoler endast är en bråkdel av vad det borde vara, och i 
synnerhet saknas de viktigaste: ”Mario, Zelda, de här riktigt bra nintendospelen som vi inte 
kan få köpa”. De skulle kunna köpa andra spel till dessa konsoler, men hon menar att det då 
kommer bli svårt att förklara för låntagarna att de faktiskt inte kan köpa in många av de bättre 
spelen. Samtidigt utgör detta en markering gentemot Bergsala – en väldigt liten sådan, men 
ändå en markering. Hon nämner dock att det är mycket möjligt att de ändrar sig i framtiden, 
med tanke på att andra bibliotek trots allt har spel till dessa konsoler och att efterfrågan på 
dem är stor.117 
   I detta sammanhang kan det vara av intresse att ta in ett annat exempel på hur man aktivt 
kan använda sig av användarinflytande för att utveckla biblioteksverksamheten. Det hämtas 
från ett av de folkbibliotek som vi har haft e-postkontakt med men som föll utanför vår 
huvudundersökning. På biblioteket ifråga föregicks beslutet att börja med tv-spelsutlåning av 
en enkätundersökning, vilken bland annat visade att många av kommunens invånare ville se 
just tv-spel på biblioteket. Detta bibliotek visar prov på hur man aktivt kan söka 
befolkningens hjälp om hur verksamheten bör utvecklas, och tv-spelsutlåningen är ett direkt 
resultat av deras önskemål.  
     

3.3.2 Användarinriktning  
 
   Föregående stycke handlade om allmänhetens direkta möjligheter till inflytande över tv-
spelsverksamheten; detta ska behandla hur man från bibliotekens sida försöker rikta sig mot 
                                                 
114 Ibid. 
115 Maria tittar inte så mycket i förlagens kataloger överhuvudtaget; istället skickar hon en lista över det hon vill 
ha (med eller utan besökares inköpsförslag) till leverantören för att se vad de kan ordna, till vilka konsoler och 
hur mycket det kostar. 
116 Bland annat inkluderande samtliga spel i riktigt klassiska serier som Mario, Zelda, Metroid och Donkey 
Kong.  
117 Den av våra intervjupersoner som mest tycks sörja bristen på bibliotekslicenser till Nintendos egentillverkade 
spel är Petter, som anser att ”det är hemskt tragiskt, för om det är någon konsol jag skulle välja att ha spel för på 
bibliotek, så skulle det vara deras”. 
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användare – i allmänhet och vissa bestämda grupper – med sin tv-spelsverksamhet utan att 
nödvändigtvis ha konkreta önskemål från dessa att utgå ifrån (och här blir överlappningen 
med demokratitemat stor). 
 
   På våra intervjupersoners bibliotek finner vi en bestämd uppfattning om att bestånden skall 
vara brett inriktade så att alla ska kunna hitta något som intresserar dem. Detta appliceras på 
tv-spelen i dubbel bemärkelse: dels försöker man hålla beståndet så brett man kan för att det 
ska tilltala så många som möjligt; dels vill man genom att låna ut tv-spel göra sig relevant för 
en grupp människor som annars sällan besöker biblioteket (det är oklart om alla tänker riktigt 
så, men åtminstone Maria och Sofia menar att tv-spelen har en sådan funktion). Maria 
påpekar att bredden i detta avseende inte bara gäller i spelgenrer, utan också vad gäller 
konsoler, så att man inte köper in mängder av spel till en viss konsoltyp och nästan inga till 
andra – och här kommer än en gång problematiken med nintendospelen in – det är svårt att 
bygga upp ett bestånd som på allvar kan tillgodose behoven hos de låntagare som bara äger 
nintendokonsoler. 
   Samtidigt som man alltså vill ta till vara så mångas intressen som möjligt har biblioteken 
som tidigare nämnts i varierande grad tankar kring eller ambitioner om att särskilt rikta in tv-
spelsbeståndet mot barn och tjejer. Problemen med att finna spel för kvinnliga spelare har 
redan diskuterats ganska ingående i kapitel 3.2.4, men barnspel har vi hittills knappt berört. 
Våra intervjupersoner talar inte heller mycket om spel för barn – de konstaterar att de försöker 
köpa spel för alla åldrar, och Nina önskar att det kunde göras fler jättebra spel för barn. Dock 
talar Maria ganska ingående om att det är svårt att hitta bra barnspel – inte i första hand för att 
det inte finns särskilt många, utan för att hon anser att barnspel i regel recenseras på fel sätt – 
ur vuxenperspektiv istället för barnperspektiv – vilket ofta leder till att barnspel får oförtjänt 
låga betyg. Eftersom man i inköpssituationen oftast bara har recensionen att gå på är detta ett 
allvarligt hinder för att kunna rikta sig till barn med ett högkvalitativt och mångsidigt bestånd.  
   Nina vill som sagt ha äventyrsspel i fokus. Att säga så är att ta ett steg bort från användaren 
och sätta själva mediet i fokus – men steget förblir halvt då hon samtidigt säger sig ha svårt att 
motivera varför genrer som sportspel och bilspel som många faktiskt tycker om inte skulle 
finnas representerade på biblioteket bara för att hon själv inte är särskilt förtjust i dem. 
Dessutom går som vi tidigare nämnt hennes önskan att starkt betona äventyrsspelgenren 
knappast att realisera med det utbud som finns att få tag på med utlåningsrättigheter. 
   I kontrast till de bibliotek som vi huvudsakligen undersökt vill vi här också ge ett exempel 
(från ett annat av de bibliotek vi bara haft kontakt med via e-post) på hur försök till specifik 
användarinriktning med tv-spelsverksamheten kan misslyckas. Detta bibliotek hade bland 
annat som syfte med att introducera tv-spelsmediet på bibliotekshyllorna att nå unga män 
mellan femton och trettio, men ville samtidigt inte köpa in ”de mest våldsamma spelen som 
vissa gymnasiekillar efterfrågat” och satsade istället på sportspel, sällskaps-tv-spel som Buzz 
och Singstar och annat ”snällt” (med andra ord tycks de ha haft en betydligt lägre toleransnivå 
vad gäller våldsamt innehåll än de flesta andra bibliotek). Resultatet blev också att de tycker 
sig ha märkt att de flesta som lånar tv-spel är familjer med barn under fjorton. 
 

3.3.3 Avslutning till användarorienteringskapitlet 
 
   Sammanfattningsvis kan vi konstatera att man på våra intervjupersoners bibliotek samt 
Malmö stadsbibliotek är måna om att så gott det går både ta tillvara låntagarnas spelintressen 
såsom de kommer till uttryck i inköpsförslag och föregripa dem genom att hålla sig med breda 
tv-spelsbestånd som ska tilltala så många som möjligt, inklusive tjejer och barn. Detta ligger 
helt i linje med den förförståelse om att svenska folkbibliotek i hög grad är användarinriktade 
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som vi fått oss till livs på Bibliotekshögskolan, i synnerhet då av kollegium 3, och det 
stämmer också bra med Skot-Hansens påstående att det nordiska folkbiblioteksväsendet i 
högre grad blir användarinriktat118. Eventuellt kan det stödja den idé om att folkbiblioteken 
mer och mer uppfattar sig som en neutral serviceinstitution snarare än som folkbildare som 
Gezelius och Griph funderar över119 (för vilken man också skulle kunna finna stöd i hur liten 
vikt våra undersökta bibliotek tillskriver tv-spelens utbildnings- och utvecklingsvärden, se 
kapitel 3.6).   
   Användarorientering av det slag vi funnit har en uppenbar koppling till Rabers Populist 
Initiative-perspektiv i det att man försöker nå ut till så många som möjligt, men två viktiga 
skillnader finns också: för det första betonar våra informanter att biblioteket ska vara till för 
alla samhällsmedborgare (vilket Populist Initiative-anhängare enligt Raber ser som 
utopiskt120); för det andra borde det inte vara försvarbart enligt Populist Initiative-perspektivet 
att tillmötesgå enskilda inköpsförslag om man inte samtidigt kan visa att materialet ifråga är 
intressant för många fler än bara den som lade fram det. 
 
 
3.4 Marknadsföring 
 
   En föreställning som man stöter på då och då i diskussioner om tv-spel på folkbibliotek är 
att tv-spelsverksamheten bedrivs i marknadsföringssyfte, om inte fullt ut så åtminstone delvis. 
Marknadsföring är en term som vanligtvis beskriver en verksamhet som syftar att sälja något 
till en eller flera målgrupper. För bibliotekets räkning tänker man sig att det kan röra sig om 
exempelvis att dessa genom att erbjuda tv-spel vill locka till sig grupper som annars sällan 
besöker biblioteket för att dessa också ska ta del av bibliotekets övriga samlingar121, eller i 
syfte att öka besökarantalet för att kunna hävda sig i konkurrensen om offentliga medel.122 
Även om det inte skulle leda till märkbart förbättrad statistik kan det vara bra att i alla fall ha 
dragit åt sig kommunpolitikernas uppmärksamhet. Som vi skrev i kapitel 2.2 Förförståelse 
förväntade också vi oss att en av anledningarna till att införa tv-spel på många bibliotek var 
just sådana marknadsföringssyften. Vi skall i detta kapitel se i vilken utsträckning man på de 
undersökta folkbiblioteken relaterar sin tv-spelsverksamhet till olika marknadsföringstankar. 
 
   Ett av målen med Malmö stadsbiblioteks tv-spelsverksamhet är att förändra den bild som 
många människor har av biblioteket som en tråkig plats. Bibliotek är roligt, menar man, och 
det vill man visa exempelvis med hjälp av tv-spelen och med de tv-spelsevenemang man 
anordnar. Bland annat som ett led i detta producerade man till och med en kort reklamfilm för 
spelverksamheten som visar personal runt om i biblioteket synnerligen flitigt sysselsatt – med 
att spela tv-spel.123 Vidare anser man att det ingår i bibliotekets uppdrag att marknadsföra sig 
med moderna och populära medier.124 Dock framstår det tydligt att användandet av spelen i 
marknadsföringssyfte endast är en i mängden anledningar att tillgängliggöra tv-spel som alla 
mynnar ut i en tanke: att dessa har en egen plats på biblioteket, för sin egen skull.125  
   Av våra intervjupersoner är det endast Sofia som tillskriver tv-spelsverksamhetens 
marknadsföringsvärde någon större betydelse. Att kunna visa att man är ett modernt 

                                                 
118 Skot-Hansen, 2001, s. 53; jfr. kapitel 2.4.1. 
119 Gezelius & Griph 2006, s. 64 och s. 67. 
120 Jfr. s. 18. 
121 T.ex. Arnborg, Beata 2006. Tevespel säljer ingen bok. DIK-forum, nr. 3, s. 14. 
122 Jfr. t.ex. Skot-Hansens instrumentella rational och Rabers Populist Initiative-perspektiv. 
123 Johansson & Mattsson 2008-04-15.   
124 Malmö stad 2006-01-20. 
125 Johansson & Mattsson 2008-04-15.   
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folkbibliotek anser hon vara mycket viktigt, och att då kunna använda tv-spelen till detta är ett 
stort plus. Hon menar att det finns en hets att hänga med i all teknik, vilket de måste göra även 
om det kostar väldigt mycket pengar, annars riskerar de att förlora sin funktion. Även Sofia 
anser dock att tv-spelen i sig har oerhört mycket positivt att erbjuda som oavsett 
marknadsföringssyften gör dem relevanta för biblioteksverksamheten. 
   Både Nina och Maria ser det bara som en bonus om tv-spelen lockar fler besökare till 
biblioteket, men berättar att något sådant inte alls var deras ambition. Maria säger att det inte 
ens hade slagit henne att tv-spelsverksamheten skulle kunna användas som 
marknadsföringsredskap – förutom då att många kanske tror att man som bibliotekarie vill 
lura på besökare Dostojevskij när de kommer för att låna tv-spel – men att koppla samman tv-
spelen med modernitet var en bra tanke som de kanske kan använda senare. Också Nina 
nämner att en del tycks tro att tv-spelsverksamheten är till för att också få folk att läsa böcker, 
och berättar att en student vid ett tidigare tillfälle hade frågat henne om det är lite därför de 
lånar ut tv-spel, men några sådana intentioner har man varken på hennes eller på Marias 
bibliotek. Både Nina och Maria tycker visserligen att det skulle vara roligt om några av dem 
som kommer till biblioteket för tv-spelens skull också upptäcker andra delar av beståndet, 
men i likhet med våra övriga intervjupersoner samt Malmö stadsbiblioteks tv-spelsansvariga 
påpekar de att tv-spel har en plats på biblioteket för sin egen skull.  
 
   Överlag talar både de tv-spelsansvariga i Malmö och våra intervjupersoner väldigt lite om 
att locka till sig nya målgrupper med hjälp av tv-spelen, men desto mer om att göra biblioteket 
relevant för nya grupper av låntagare – det viktiga är att de ska finna något för just dem och 
känna sig välkomna, även om de kanske inte lånar något annat än tv-spel. Detta är en tanke 
som återkommer hos samtliga intervjupersoner, men kanske är Maria den som uttrycker den 
utförligast. Eftersom folkbiblioteket ska vara till för alla handlar det enligt henne inte om att 
locka folk eller kunna pracka på nya besökare någon bok – vad det handlar om är snarare att 
man i och med tv-spelsutlåningen faktiskt har lyckats nå ut till och göra sig verkligt intressant 
för en ny grupp biblioteksbesökare. Man gläds åt att fler känner sig välkomna mer än åt att 
besökarantalet stigit.126  
   Man kan säga att marknadsföring för biblioteket och strävan efter att göra sig relevant för 
fler samhällsmedborgare är två sidor av samma mynt. Det senare lägger vikten vid utåtriktad, 
samhälls- och användarfokuserad verksamhet medan marknadsföringen är inåtriktad och 
biblioteksfokuserad. Samtidigt måste man utgå ifrån att huvudmålet med marknadsföring för 
offentliga institutioner som folkbiblioteken är att förbättra sina möjligheter att tjäna samhället 
och dess medborgare (oavsett om det omedelbara syftet är att visa kommuninvånarna att man 
har något att erbjuda eller att förbättra sin statistik för att befästa sin konkurrensposition om 
offentliga medel). Med andra ord är de två inte på något sätt åtskilda och såvida inga 
felaktigheter förekommer så ska i slutändan samhällsnytta vara målet även med 
marknadsföringen. Dock riskerar en alltför ensidig fokusering på marknadsföring och/eller på 
besöks- och utlåningsstatistik (som ju knappast kan anses vara något perfekt mått på 
effektivitet) att leda till att samhällsnyttan tappas ur sikte och biblioteksverksamheten blir sitt 
eget syfte. 
   Att våra informanter när de talar om tv-spelen i förhållande till låntagarna nästan 
genomgående resonerar i termer av att göra sig relevanta för dem snarare än i termer av 
marknadsföring avslöjar en tydlig grundsyn på folkbiblioteksverksamheten, eller i varje fall 
på bibliotekets tv-spelsverksamhet, som utåtriktad samhällsservice i medborgarnas tjänst – 
inte i bibliotekets.  
 

                                                 
126 Jfr. kapitel 2.2, där vi kort redogör för vår förförståelse på denna punkt. 
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   Vi har i detta kapitel sett att tankar på att med hjälp av tv-spelsverksamheten på olika sätt 
marknadsföra biblioteket spelar en mycket undanskymd roll på de folkbibliotek som vi har 
undersökt. Även på de två bibliotek där man faktiskt tillskriver denna verksamhets eventuella 
nytta på marknadsföringsområdet något betydande värde framstår detta som klart underordnat 
tv-spelens övriga förtjänster. Vi kan klart konstatera att vi innan vi påbörjade studien 
förväntade oss att folkbiblioteken introducerat tv-spelsmediet i sina bestånd i avsevärt högre 
grad av marknadsföringsskäl än vad som faktiskt visat sig vara fallet, åtminstone på de 
bibliotek vi haft kontakt med (några generella slutsatser går naturligtvis inte att dra).   
 
 
 
3.5 Tv-spel för nöjes skull 
 
   När Mattsson och Johansson under sin föreläsning om Malmö stadsbiblioteks tv-
spelsverksamhet listade anledningar till att ha tv-spel på biblioteket var en av dem att 
”Bibliotek är roligt – spel är roligt”. De menar att biblioteket i många människors medvetande 
är en ganska trist plats och den bilden vill de ändra på, bland annat med hjälp av tv-spelen.127 
Tre av våra fyra intervjupersoner säger också att tv-spels värde (även i 
bibliotekssammanhang) bland annat ligger i att det är roligt att spela, men till skillnad från 
Malmö relaterar ingen av dem det till någon marknadsföringstanke. 
 
   Sofia talar mycket om vad Bibliotek C ”ska vara”: bland annat säger hon att biblioteket ska 
vara ett självklart ställe att gå till om man söker ”allt från äventyr till poesi och lugn eller sitta 
och gråta i ett hörn” och att de ska kunna erbjuda alla till buds stående medier, i pedagogiskt 
syfte eller för att roa eller förströ. Båda dessa uttalanden handlar egentligen om 
biblioteksverksamheten på en mer övergripande nivå än rörande bara tv-spelen, men med 
tanke på att de kommer upp som svar på våra frågor om varför tv-spel platsar på 
folkbiblioteken samt om dessa har ett ansvar att tillgängliggöra tv-spel är de samtidigt tydligt 
anknutna specifikt till tv-spelsverksamheten. Uttalandena visar att för Sofia och för Bibliotek 
C så är nöje ett värde i sig, och då även för spelverksamheten. Nöjes- och 
underhållningsvärden värderas på hennes bibliotek varken högre eller lägre än exempelvis 
pedagogiska värden, vilket också blir tydligt i en annan del av intervjun då Sofia säger att hon 
anser att det ska finnas en pedagogisk tanke i vissa spel, men att andra helt enkelt ska vara till 
för sin egen skull. Hon menar att det finns mycket positivt med tv-spel som gör mediet 
intressant för bibliotek, bland annat att många tycker det är roligt att spela. 
   För Maria är spelens nöjesvärde något mer indirekt: hon resonerar som att ett spel är roligt 
därför att det på något sätt är intressant eller givande. Om det inte hade gett något tror hon inte 
att det skulle vara kul. När hon sedan säger att bara en sådan sak som att det är kul är något 
som ger någonting så får vi ett förvirrande cirkelresonemang på halsen (vilket Maria också 
påpekar). Om man ska förstå detta som att hon menar att vissa spel trots allt kan ha ett 
nöjesvärde utan att vara givande på andra sätt är oklart, men tydligt är i alla fall att hon ser 
nöjesvärdet, trots att det i sig ”ger något”, som i huvudsak avhängigt andra faktorer. 
   Maria är den enda av våra informanter som anger att ett spel ska kunna ”klara lånetiden” 
som något sorts kvalitetskrav. Med det menar hon att det bör fortsätta att vara intressant 
åtminstone den vecka som lånetiden varar, om inte annat för att det kan vara hyggligt mot 
låntagaren då hennes bibliotek tar ut en avgift på femton kronor för varje spellån. Hon säger 
inte uttryckligen att det ska vara ”roligt en vecka”, men med tanke på hennes ovan återgivna 
resonemang måste det ses som underförstått: är det intressant så är det också roligt. Det ligger 
                                                 
127 Johansson & Mattsson 2008-04-15. Som synes knyter detta också tydligt an till marknadsföringstemat. 
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dessutom nära hur man i vardagsspråket i regel talar om tv-spel som något man håller på med 
för att det är kul. Denna aspekt kan också tas i beaktande vid de tillfällen under intervjun då 
hon i talar om ”bra spel” utan att direkt gå in på hur de är bra: att ett spel sägs vara ”bra” 
innebär vanligtvis att det bland annat (men förmodligen inte enbart) anses vara roligt att spela, 
och det finns ingen anledning att misstänka att Maria använder ordet annorlunda. 
   Av våra informanter tycks Petter vara den som fäster störst vikt vid nöjesvärdet – 
åtminstone är det han som pratar mest om det. Själv säger han sig spela tv-spel så gott som 
enbart för att det är roligt (och att allt annat som spel kan ge bara gör saken bättre), och han 
tror att många andra spelare har en liknande inställning. Även för folkbibliotekets tv-
spelsverksamhet anser han att nöjesvärdet är viktigt: bland annat säger han, vilket vi tidigare 
nämnt, att han kan tycka att det är okej att köpa in ett spel i vilket både mans- och 
kvinnobilden är tämligen eländig om det är jätteroligt att spela, för trots allt handlar det inte 
om att vara uppfostrande. Däremot vill han inte säga att nöjesvärdet skulle vara viktigare än 
andra värden eftersom det skulle vara fel att försöka rangordna dem. Spel kan ha väldigt 
många olika kvaliteter som gör dem värda att testa, varav en av dem givetvis är om det är 
roligt att spela, men sedan kan det som sagt också finnas spel som nästan saknar 
underhållningsvärde för att de är närapå ospelbara men som kan vara enormt intressanta på 
andra sätt (till exempel Killer Seven som är helt unikt sett till form och innehåll). 
   Nina säger faktiskt ingenting som uttryckligen handlar om tv-spels nöjesvärde. Hon 
använder inte de termerna helt enkelt. Däremot talar hon om att tv-spel, särskilt då berättande 
äventyrsspel, är spännande och mysiga, samt att de liksom alla andra kulturformer som finns 
på biblioteket är upplevelser – och alla dessa tre är ord som oftast ligger nära nöje i 
konnotationskedjan. Det är bland annat av denna anledning som spel är intressanta för 
biblioteket att ha. 
 
   Den högst blygsamma uppmärksamheten nöjesvärdet ägnas under intervjuerna (samt under 
malmöbibliotekariernas föreläsning) till trots skulle det inte vara orimligt att påstå att 
spelglädjen är ett grundläggande värde för de undersökta bibliotekens tv-spelsverksamhet. Det 
främsta stödet för ett sådant påstående skulle vara att man med få undantag stöder sig på 
spelrecensioner vid inköp, och recensioner grundar ju i regel huvudsakligen sin kritik på hur 
roliga spelen är att spela, och på hur länge underhållningsvärdet håller.128 Även om man som 
bibliotekarie inte nödvändigtvis tänker så mycket på det själv så är alltså nöjeshänsyn genom 
recensionerna i praktiken en grundpelare för bibliotekets tv-spelsverksamhet.  
 
 
3.6 Tv-spel och lärande 
 
   En ganska omfattande del av spelforskningen har handlat om hur tv- och datorspelande kan 
höra ihop med olika former av lärande och personlig utveckling. Allt ifrån pedagogiska spel 
och användning av spel i undervisning till hur lärande kan inträffa som en ren bieffekt av 
spelande har studerats.129 Detta kapitel ska ägnas åt hur man på våra undersökta folkbibliotek 
förhåller sig till tv-spel och lärande.  
 

                                                 
128 Sedan är det självklart inte så att en bra recension betyder att ett spel är ”objektivt” roligt eller bra, eller ens 
att särskilt många människor nödvändigtvis kommer att tycka om det – det handlar fortfarande mycket om 
personlig smak. Det är i sammanhanget dock inte särskilt intressant – det viktiga är att någon (recensenten) 
måste antas ha funnit nöje i spelet och skrivit recensionen utifrån det.  
129 Se t.ex. Gee 2003, Neiburger 2007, Squire & Steinkuehler 2005 och Linderoth 2004. 
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3.6.1 På vilka sätt kan tv-spel vara lärande/utvecklande? 
 
   Alla våra intervjupersoner menar att tv-spel är eller kan vara utvecklande, och tre av dem 
anger som en viktig anledning till detta interaktiviteten, att spelaren i någon utsträckning själv 
är med och påverkar händelseförloppet. Petter och Sofia pekar båda på att interaktiviteten gör 
spelaren till en aktiv problemlösare, vilket de ser som mycket positivt; Sofia resonerar vidare 
att den dessutom stimulerar till både fantasi och kreativitet. Nina påpekar att eventuella 
pedagogiska kvaliteter beror helt på vilket spel det handlar om och hur gammal spelaren är, 
men menar ändå att tv-spel kan ta upp saker på ett lika bra sätt som om man hade sett det på 
film, och om man därutöver får delta själv och exempelvis göra aktiva moraliska val blir det 
till och med mer pedagogiskt och utvecklande än att titta på film.130 Maria är den enda av våra 
intervjupersoner som inte uttryckligen relaterar delar av tv-spelens potential till lärande och 
utveckling till deras interaktivitet, men de saker hon tar upp som exempel på vad man lär sig 
av att spela – att hantera olika situationer och lära sig tänka logiskt – är åtminstone delvis 
avhängiga det faktum att man som tv-spelare i större eller mindre utsträckning är med och 
påverkar händelseförloppet.  
   Att man menar att interaktiviteten har betydelse för lärande och utveckling är synnerligen 
intressant, eftersom man på så sätt tillskriver något som ofta betraktas som en av tv-spelens 
mest utmärkande egenskaper ett utvecklande värde – ett värde som är närmast unikt för tv-
spel. På biblioteket är tv-spelsmediet, tillsammans med datorspelen om man har sådana, 
faktiskt ensamt om att kunna vara utvecklande på detta sätt. 
   Samtliga våra intervjupersoner menar att tv-spel kan vara lärorika och utvecklande på en 
mängd olika sätt och att mediets nytta på detta område inte begränsar sig till faktorer som har 
med interaktiviteten att göra. Däremot talar de inte mycket om hur tv-spel kan bidra till 
lärande och utveckling: som mest nämner de ett par exempel vardera utöver de saker som kan 
härledas till interaktiviteten (vilka redogjordes för i ovanstående stycke). Sofia menar att 
spelande kan leda till bättre kommunikationsförmåga samt förmåga att söka och ta till sig 
information. Nina hänvisar till den forskning som finns om tv-spel och ökad spatial förmåga. 
Petter säger att han bland annat skulle kunna argumentera för att man kan öka sin 
simultanförmåga och förbättra sina reflexer av att spela spel. Maria nämner inga exempel alls 
förutom de ovan angivna (hantera olika situationer och lära sig tänka logiskt). 
   Två av intervjupersonerna uppmärksammar tv-spelens betydelse för språklig utveckling och 
i synnerhet då att spelande mycket ofta leder till förbättrade färdigheter i engelska. Petter 
berättar att han själv utan tvekan inte skulle ha haft sina nuvarande engelskkunskaper om det 
inte vore för att han har spelat så enormt mycket tv-spel, vilka ju nästan uteslutande är på 
engelska. Samtidigt understryker han att det inte är därför han spelar, att det bara är en bra 
bieffekt. Också Nina påpekar att man ofta blir väldigt duktig på engelska av att spela tv-spel. 
Hon jämför med andra intressen som kan ha samma effekt: spelar man rollspel blir man 
automatiskt duktig i engelska, menar hon,131 och oftast om man tycker om fantasy också.132 

                                                 
130 Hon anser därför att man som förälder egentligen bör vara mer bekymrad över vad barnen ser på tv (och 
nämner dokusåpor som något hon själv skulle vara orolig för) än vad de spelar för spel. 
131 Hon spelade själv mycket rollspel när hon var yngre. 
132 Här kan det vara av intresse att poängtera att tv-spelandets gynnsamma effekter på engelskinlärningen är helt 
beroende av att spelen i regel inte översätts till svenska. I de länder, exempelvis Frankrike, Spanien, USA, 
Storbritannien och Japan, där utländska spelen i huvudsak har översatts till spelarnas modersmål är det snarare 
kunskaper i det egna språket som stärks (jfr. t.ex. Neiburger 2007, s. 28). Som Petter påpekar – och alla svenska 
spelare vet – dominerar engelskan nästan totalt i det svenska spelutbudet, vilket i och för sig är bra för 
svenskarnas engelskkunskaper, men vi vill också uppmärksamma det faktum att andra språk samtidigt 
undertrycks så att spel som ursprungligen gjordes på andra språk än engelska mycket sällan tillåts förbli på sina 
originalspråk. När det gäller texten i spel är detta förståeligt – den måste ju faktiskt kunna begripas av spelarna – 
men sedan många år tillbaka är också tal en viktig komponent i många spel, vilket faktiskt lika gärna skulle 
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3.6.2 Lärandeaspekternas betydelse för bibliotekets tv-spelsverksamhet 
 
   Trots att alla våra intervjupersoner alltså ser stor potential till lärande och utveckling av 
allehanda slag i tv-spelsmediet är det endast Sofia som faktiskt uttryckligen anger ett 
pedagogiskt syfte med sitt biblioteks tv-spelsverksamhet. Enligt henne ska det finnas en 
pedagogisk tanke med vissa av bibliotekets spel, och då menar hon särskilt av dem som är 
lämpliga för en yngre publik, men det är också viktigt att det finns spel som är till för sin egen 
skull. Hon menar att det ansvar som hennes bibliotek har att tillgängliggöra både tv-spel och 
andra till buds stående medier delvis är pedagogiskt (jämför kapitel 3.5). 
   Nina berättar att tv-spelande för henne är lite pedagogiskt (med avseende på exempelvis 
spatial förmåga, engelskkunskaper samt interaktiviteten; se ovan), men hon anger det inte som 
något mål för tv-spelsutlåningen. Inte heller nämns lärandeaspekter av tv-spel med ett enda 
ord i hennes biblioteks projektbeskrivning för tv-spelsverksamheten. Däremot säger hon att de 
ändå har tänkt på dessa saker och att de på barnavdelningen har pedagogiska Lek & Lär-spel 
till PC. 
   Trots att Malmö stadsbiblioteks tv-spelsansvariga oss veterligen inte säger något om hur tv-
spel kan vara pedagogiska eller utvecklande, finner vi två formuleringar i skriften Tv-spel på 
bibliotek – ja tack! som kan tolkas som att de ändå har vissa sådana ambitioner med sin tv-
spelsverksamhet. Vi citerar:  
 

Den som spelar är med och bygger upp historien interaktivt och allt fler spel 
inriktar sig på pedagogik och inlärning.133 

 
   Samt: 
 

I uppstartsfasen tog vi särskilt fasta på följande passage i Malmö stads 
biblioteksplan: ”[...]Ett kvalitativt, aktuellt och allsidigt medieurval garanterar 
medborgarnas möjlighet till en säker utveckling samt en fri och jämlik tillgång till 
information och upplevelser. [vår kursivering]”134 

 
   Dessa två citat tillsammans ger en klar antydan om att man på Malmö stadsbibliotek – trots 
att man knappt talar om det – faktiskt har en liten tanke om att tillgängliggörandet av tv-
spelsmediet också ska bidra till lärande, upplysning och utveckling. 
   Våra intervjupersoner från Bibliotek A menar att värdet med att ha tv-spel på bibliotek inte 
ligger i att man lär sig saker av dem, men att de använder lärandet som argument mot 
personer som vill hävda att spel bara är försoffande eller på något sätt farliga. Maria menar att 
sådana påståenden oftast grundar sig i okunskap – de flesta som faktiskt spelar tv-spel är 
redan medvetna om spelandets nyttiga effekter, tror hon. I likhet med Nina nämner Maria 
dock att även hennes bibliotek sedan länge har undervisningsspel till PC på barnavdelningen. 
 

                                                                                                                                                         
kunna översättas i undertexter. Tv-spel skulle i så fall kunna främja intresse för och kunskaper i andra språk än 
bara engelska, i synnerhet japanska eftersom så många spel görs i Japan. 
133 Jacobsson et. al. 2006, s. 2. 
134 Ibid. 
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3.6.3 Avslutning till lärandekapitlet 
 
   Med tanke på den bild av biblioteket som bildnings- och utbildningsinstitution som ofta 
framförs (se exempelvis Skot-Hansens kunskapscentrum), samt med tanke på hur mycket 
forskning som finns om hur tv-spel kan vara lärande och utvecklande är det intressant hur 
liten vikt för tv-spelsverksamheten man tillskriver sådana mål. Endast ett av biblioteken 
relaterar, som vi sett, tydligt tv-spelen till sin roll som kunskapscenter. Det är dessutom 
intressant med tanke på att de spel som tidigare funnits på folkbiblioteken i regel har varit 
uttalat pedagogiska PC-spel (vilket alltså två av intervjupersonerna också påpekar): det är 
tydligt att tv-spelen på åtminstone tre av de undersökta biblioteken ses som radikalt 
annorlunda dessa – eller i varje fall att deras huvudsakliga värde inom biblioteksverksamheten 
ligger i deras övriga kvaliteter. Även på Bibliotek C betonas att spelen har mycket att erbjuda 
utöver det pedagogiska som gör dem värda att ha. Enligt Skot-Hansen är de nordiska 
folkbibliotekens värdegrund ännu stadigt förankrad i kultur- och upplysningstanken135, men 
det framstår tydligt att det knappast ligger någon upplysningstanke till grund för tv-
spelsverksamheten på de bibliotek vi undersöker (utom delvis på Bibliotek C). 
   I detta sammanhang vill vi också än en gång återknyta till vår förförståelse om tv-spel som 
ett ganska kontroversiellt medium, som alltså kommit på skam. Vi hade väntat oss mer 
ingående och mer omfattande argumentering för tv-spelandets fördelar, stödd både på 
forskning och egna erfarenheter; istället fick vi konstateranden och ett fåtal exempel. Dock 
nämner Nina att hon i början läste en del forskning om tv-spels pedagogiska och utvecklande 
egenskaper (exempelvis Ungdomsstyrelsens bok New Game136) för att kunna förklara inför 
sina kollegor, vilket dock aldrig behövdes. Ingen av våra informanter säger sig ha stött på 
negativa åsikter om tv-spels påverkan i någon större utsträckning. Våra intervjupersoner tycks 
varken ha intresse eller behov av att tala särskilt mycket eller ingående om saker som kan 
relateras till lärandetemat.  
 
 
3.7 Sociala aspekter av tv-spel och tv-spelande 
 
   I detta kapitel ska vi redogöra för uppfattningar om vad tv-spel har att ge i förhållande till 
idéer om biblioteket som mötesplats eller socialt rum som vi finner på de undersökta 
folkbiblioteken. Vi ska också se om och hur man värdesätter tv-spelande som social aktivitet, 
liksom hur man ställer sig till bilden av spelaren som en ensam person instängd på sitt rum.  
 
   I vårt material framkommer två sätt att relatera tv-spelsverksamheten till tanken på 
biblioteket som mötesplats. Den första är genom de spelevenemang – speldagar, spelkvällar, 
spelturneringar – som biblioteket anordnar. Malmö stadsbiblioteks Frispel är, liksom de tv-
spelsevenemang de tidigare arrangerat, bland annat del i deras strävan att framhålla 
biblioteket som en plats att träffas på, och det är dessutom ett utmärkt sätt att skapa kontakt 
med besökarna. Vidare vill de genom sina spelevenemang visa att man mycket väl kan spela 
tillsammans.137 Samtliga intervjupersoner berättar att också deras bibliotek har anordnat 
liknande evenemang minst någon gång och att man planerar att anordna flera, men intressant 
nog sammankopplar ingen av dem uttryckligen dessa arrangemang med någon tanke på 

                                                 
135 Skot-Hansen 2001, s. 45 & s. 53. 
136 Ungdomsstyrelsen 2006. 
137 Johansson & Mattsson 2008-04-15. 
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biblioteket som mötesplats. Maria verkar snarare se det som ett tillfälle då många kan komma 
och uppleva tv-spel (se kapitel 3.2.3).  
   Det andra sättet för folkbiblioteken att med hjälp av spelen skapa en bild av sig som 
mötesplats som framkommit är att erbjuda möjlighet att med hjälp av en tv-spelsmonter eller 
–möbel spela på biblioteket även till vardags. Vid tidpunkten för studien är det som sagt 
endast Malmö av de undersökta biblioteken som faktiskt börjat med sådan verksamhet, medan 
Bibliotek A nästan är färdiga att sätta igång. På Bibliotek B har man i nuläget inga planer på 
något sådant, och på Bibliotek C har man ännu inte kommit längre än till lösa funderingar.  
   Petter berättar att en av tankarna med Bibliotek A:s spelmöbel, liksom med de myshörnor 
och liknande som de har sedan tidigare, är att skapa en bild av sig som ”ett ställe där man inte 
bara lånar böcker eller filmer och går hem” utan där man faktiskt kan träffas och vara under 
en del av dagen. Både han och Maria betonar dock att funktionen också är att låta besökare 
testa spel.  
   På Sofias bibliotek finns tankar på att eventuellt prova att sätta in konsoler på biblioteket när 
de får lite utrymme frigjort. De tänker mycket på att skapa någon sorts ”lounge”, en lugn, 
avslappnad miljö, och funderar på om det går att kombinera med tv-spelande. Det kan i alla 
fall vara värt att prova. Att på detta sätt använda tv-spel som en del av den miljö man försöker 
skapa anknyter tydligt till en tanke om biblioteket som en plats att vara och umgås på. 
   I detta sammanhang är det intressant att notera att Malmö stadsbibliotek inte relaterar denna 
form av spelande på biblioteket till idéer om detta som mötesplats eller socialt rum (till 
skillnad från hur de tänker kring tv-spelsevenemangen), utan det är mer tänkt som en 
möjlighet att prova på spel.138 
 
   Tv-spelande har sedan gammalt rykte om sig att vara en asocial aktivitet – bland annat 
berättar Petter att självaste Nintendos VD uttalat sig om att de som spelar RPG-spel139 oftast 
är ensamma människor som stänger in sig på sitt rum, vilket är ironiskt då Nintendo vid den 
tidpunkten var ledande i att ge ut sådana spel (ett uttalande som visserligen bara gäller en 
genre, men som ändå säger åtskilligt om vilka tongångarna som ibland kan förekomma) – 
men ingen av våra intervjupersoner fäster någon vikt vid sådana uppfattningar. Maria och 
Petter nämner i förbifarten att eventuella asociala tendenser hos spelare beror mer på spelarna 
än på spelen. Överlag uppvisar intervjupersonerna en nyanserad bild på spelande och nämner 
bland annat att många spel, till exempel Buzz och Singstar, är gjorda för att vara just sociala. 
Nina ser sådana spel som motsvarigheter till sällskapsspel, och menar att de spelen om några 
slår sönder myten om att spel inte skulle vara sociala. Hon tror att även andra spel ofta spelas 
tillsammans och nämner att hon själv ofta sett på när någon spelat och tyckt att det varit roligt. 
 
   Som framgår av ovanstående stycke spelar de sociala aspekterna av tv-spel och tv-spelande, 
inklusive sådant som kan hänföras till spelande på biblioteket, jämförelsevis liten betydelse 
för tv-spelsverksamheten på de folkbibliotek vi undersökt. Som vi sett relaterar endast Malmö 
sina tv-spelsevenemang till idén att biblioteket ska vara en mötesplats (exempelvis enligt 
Skot-Hansens sociala centrum), och på Bibliotek A och C berör man sådana tankar när man 
talar om möjligheten att spela på biblioteket till vardags. Överhuvudtaget säger våra 
informanter inte särskilt mycket som kan hänföras till detta tema, vilket i sig tyder på att det 
har låg prioritet för tv-spelsverksamheten på våra undersökta bibliotek. 
   I vår utbildning på bibliotekshögskolan har vi understundom stött på påståenden om att 
dagens folkbibliotek eftersträvar att bli ett socialt rum där folk kan mötas och vara. Därför 
finner vi bristen av sådana kopplingar till tv-spelsverksamheten anmärkningsvärd; än mer så 
                                                 
138 Jacobsson et. al. 2006, s. 3. Jfr. också kapitel 3.2.3. 
139 D.v.s. Role-Playing Game eller rollspel, en genre berättande äventyrsspel. Inte att förväxla med andra former 
av rollspel såsom Drakar & Demoner och liknande. 
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då tv-spelande för vår egen del mestadels är en högst social aktivitet. I synnerhet tv-
spelskvällar och liknande arrangemang kan tyckas vara sociala tillställningar, och ändå är det 
alltså bara i Malmö som man ser dem som del i bibliotekets roll som socialt centrum. Kanske 
blir det emellertid mindre förvånande om man har i åtanke att Skot-Hansen själv hellre hänför 
sådana evenemang till rollen som kulturellt centrum (se kapitel 2.4.1). 
 
 
3.8 Slutanalys och svar på forskningsfrågorna 
 
   Det är nu dags att sammanfatta och föra en avslutande diskussion kring vad som 
framkommit i kapitel 3.1 till 3.7, i ett försök att återge den hittills uppnådda förståelsen i 
koncentrat för att på så sätt tydligt besvara våra forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med några 
förslag till vidare studier. 
 

3.8.1 Varför lånar de undersökta biblioteken ut tv-spel? 
 
   Vi ser tydligt att de främsta skälen till att man introducerat tv-spel för utlåning på de 
undersökta folkbiblioteken kan hänföras till tre av våra analysteman: demokrati/jämställdhet, 
användarorientering och kultur. Tydligt är också att de anledningar som anges ofta berör fler 
än ett av dessa teman, vilka alltså i hög grad flyter samman och ger varandra betydelse. För att 
illustrera vad vi menar ber vi läsaren begrunda följande mening: ”Vi lånar ut tv-spel därför att 
de är som vilken kulturform som helst och alla bör ges samma möjlighet att ta del av olika 
kulturformer, samt därför att många människor har ett stort intresse för tv-spel.” Meningen är 
inget citat ur undersökningen140, utan helt uppsatsförfattarnas konstruktion, men den 
sammanfattar grunddragen i hur de undersökta bibliotekens motiverar sin tv-spelsutlåning. 
För att utveckla vårt resonemang: 
   Våra intervjupersoner och Malmö stadsbiblioteks tv-spelsansvariga konstaterar att tv-spel är 
en kulturform (eller kulturyttring, kulturprodukt, kulturellt medium och så vidare – ordvalet 
kan variera) som vilken som helst, och således är kopplingen till kulturtemat etablerad. Det 
ligger i bibliotekets demokratiska uppgift att tillgängliggöra olika kulturformer, däribland tv-
spel, för alla på så likvärdiga villkor som möjligt. Man knyter alltså på så sätt an till 
demokratitemat med hjälp av kulturtemat. Vidare säger man sig låna ut tv-spel eftersom det är 
ett viktigt intresse för många; en anledning som samtidigt anknyter till både demokratitemat 
och användarorienteringstemat. Det handlar dels om att ta tillvara på och svara mot 
kommunbefolkningens intressen (användarorientering), dels att man anser att biblioteket är 
till för alla: då måste man också göra sig relevant för alla, även för dem vars främsta intresse 
är tv-spel (en demokrati/jämställdhetstanke). Med tanke på den grundsyn på tv-spel som 
kultur som uppvisas blir detta intresse dessutom ett kulturintresse, och kulturtemat finns 
sålunda med i bakgrunden även i detta sammanhang, vilket blir ännu tydligare av att bland 
andra Malmö stadsbibliotek säger att tv-spelande är en del av mångas kulturkonsumtion.141 
De huvudsakliga anledningar för tv-spelsutlåning som framkommer kan alltså sägas bygga på 
en växelverkan mellan dessa tre teman och därur härrörande tankar, där dock särskilt 
förhållningssättet till kulturtemat (att tv-spel är en kulturform som vilken som helst) tycks 

                                                 
140 Dock förekommer på några ställen liknande formuleringar. 
141 Johansson & Mattsson 2008-04-15. 
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ligga till grund för hur man resonerar om tv-spelsutlåning enligt demokrati/jämlikhets- och 
användarorienteringstemat.142  
   Samtidigt kan man i de ovan återgivna skälen att låna ut tv-spel urskilja drag från alla 
Rabers tre perspektiv. Detta är knappast förvånande, inte minst då Raber själv poängterar att 
samtliga perspektiv existerar sida vid sida i den faktiska biblioteksverksamheten.143 Idéerna 
om att vara till för alla, att ge alla tillgång till tv-spel på så jämlika villkor som möjligt, samt 
att nå ut till en grupp som annars sällan använder biblioteket ekar tydligt av Social Activism-
perspektivet.144 Genom att göra gällande att tv-spel är en kulturform som alla andra antyder 
man att spel kan ha viktiga kulturella och bildande värden och att därför kan utlåningen av 
dem också betraktas som (intellektuellt) ”seriöst”, vilket anknyter till The Conservative 
Response. The Populist Initiative märks tydligast i hänvisningen till att många människor idag 
spelar eller är intresserade av tv-spel: tv-spelsutlåning är då ett sätt att göra sig relevant för en 
stor grupp medborgare (vilket bekräftas inte minst av en konstant hög utnyttjandegrad).  
   En sak bör tilläggas ovanstående stycke innan vi går vidare till hur biblioteken skiljer sig åt i 
sättet att motivera tv-spelsutlåningen med avseende på dessa teman, nämligen att den syn på 
tv-spel som kulturform som framträder är synnerligen okomplicerad och till stor del präglad 
av självklarhet.145 Varken våra intervjupersoner eller Malmö stadsbiblioteks tv-spelsansvariga 
tycks se någon anledning att ingående förklara eller argumentera för tv-spels kulturella värde: 
intervjupersonerna nöjer sig med ett par enkla påståenden för att illustrera sin ståndpunkt, 
medan malmöbibliotekariernas tonläge är något mer argumenterande (åtminstone under deras 
föreläsning i Borås våren 2008 och i TV-spel på biblioteket – ja tack! – vilket kan bero på den 
publik de riktar sig till) men fortfarande mycket okomplicerat. Lika självklart är det att 
folkbiblioteken har ett demokratisk-kulturellt ansvar att tillgängliggöra tv-spel (dock är man 
medveten om att alla bibliotek inte har möjlighet att uppfylla detta ansvar) – eftersom man 
betraktar mediet som vilken kulturform som helst och dessutom ska vara till för alla tycks 
vidare motiveringar förefalla överflödiga. Både tv-spelsmediet och varför det ska finnas på 
biblioteket tas helt enkelt för givet. 
   Många tv-spel är bärare av berättelser, alternativt utgör ramen för en berättelse som spelaren 
skapar själv. Denna specifika vinkling av kulturtemat är något man haft i tankarna på samtliga 
undersökta bibliotek; på tre av dem anför man också berättandet som ett skäl till att man lånar 
ut tv-spel. Malmö stadsbibliotek anger som en av sina anledningar att det är berättelsen, inte 
boken, som är viktig146 samt att ”Många av dagens TV-spel ger en unik upplevelse som skiljer 
sig från andra sätt att förmedla och konstruera en berättelse” och ”Den som spelar är med och 
bygger upp historien interaktivt […]”.147 På Ninas bibliotek betonas ännu starkare denna 
aspekt av tv-spelsmediet och man försöker så långt det går att hålla berättelsen i fokus. Sofia 
nämner att tv-spel är berättartradition på ett annat, interaktivt sätt som en av anledningarna att 
låna ut tv-spel. Bibliotek A är det enda i vår undersökning där berättandet inte nämns som en 
direkt anledning till att de har tv-spel, men både Petter och Maria nämner berättandet som ett 
värde hos många spel. 
   På Malmö stadsbibliotek, Bibliotek B och C har påverkan från allmänheten, i form av 
önskemål från besökare, bidragit till att man valt att introducera tv-spel på sina hyllor. 
Användarinflytande av detta slag anknyter tydligt till användarorienteringstemat.  
                                                 
142 Man kan även fråga sig om våra undersökta bibliotek hade betraktat tv-spelsutlåning som del i sitt 
demokratiska uppdrag eller på samma sätt värdesatt befolkningens intresse för tv-spel om det inte vore för denna 
grundsyn, om man inte betraktat mediet som kultur. 
143 Raber 1996, s. 224. 
144 Även om tv-spelande idag knappast kan anses vara ”marginal in terms of the dominant culture”, såvida man 
inte med det avser den kultur som dominerar på just biblioteken. 
145 Jfr. kapitel 3.1.7. 
146 Johansson & Mattsson 2008-04-15. 
147 Jacobsson et. al.  2006, s. 2. 
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   Endast Bibliotek C anger uttryckligen pedagogiska hänsyn som ett av skälen till tv-
spelsutlåningen, men Sofia betonar att det bara behöver finnas en pedagogisk tanke med vissa 
spel. På övriga bibliotek menar man att tv-spel kan vara lärorika eller utvecklande på en 
mängd olika sätt, men att det inte är därför som man bör ha dem på bibliotek. Emellertid råder 
det som vi sett (se kapitel 3.6.2) viss tveksamhet kring Malmö stadsbiblioteks inställning på 
denna punkt, då man i ett par formuleringar antyder ett bildande/utvecklande syfte men i 
övrigt i det material vi tagit del av inte nämner spels värden för lärande och utveckling alls.  
   Två bibliotek anger marknadsföringssyften med sin tv-spelsutlåning: Malmö och Bibliotek 
C. Malmö stadsbibliotek vill marknadsföra sig med moderna och populära medier samt odla 
en bild av sig som en rolig plats. Sofia på Bibliotek C ser det som viktigt att visa att man 
hänger med i tekniken, att man är ett modernt bibliotek, för att inte riskera förlora sin 
funktion, och här kommer bland annat tv-spelen in. Båda dessa bibliotek är dock noga med att 
påpeka att tv-spelsmediet har plats i samlingarna för sin egen skull. På de andra två 
biblioteken ser man bara de marknadsföringsvärden som eventuellt uppkommer i samband 
med tv-spelsutlåningen som ren bonus.  
   De undersökta biblioteken anknyter inte till nöjestemat i någon större utsträckning när de 
motiverar sin tv-spelsutlåning. Bibliotek C tillgängliggör mediet bland annat i roande syfte 
och Malmö stadsbibliotek ger spelens nöjesvärde betydelse för utlåningen i och med sin 
målsättning att marknadsföra biblioteket som något kul. Övriga bibliotek relaterar inte varför 
de lånar ut tv-spel direkt till nöjestemat, men även hos dem finner vi tydliga tankar på tv-
spelsmediet som något roligt.  
   Temat sociala aspekter finner vi inte ha någon betydelse för just tv-spelsutlåningen: man 
inser att tv-spelande ofta är en social syssla men gör ingen särskild poäng av det. 
 
   I bibliotekens anledningar att låna ut tv-spel finner vi spår av båda Skot-Hansens rationaler. 
Den humanistiska rationalen märks allra tydligast i det faktum att man ser det som sitt 
demokratiska ansvar att tillgängliggöra kulturformen tv-spel till hela befolkningen – det vill 
säga att demokratisera kulturen, för att använda Skot-Hansens term.148 Den märks också i 
samband med att man betonar att tv-spel har en plats på biblioteket för sin egen skull, för sina 
egna värden – grundade bland annat i interaktiviteten, gärna i kombination med berättandet – 
och, hos Bibliotek C, i att man i viss mån har ett pedagogiskt syfte med att låna ut spel.  
   Den instrumentella rationalen återfinns tydligast i de marknadsföringssyften som två av 
biblioteken anför som skäl till sin tv-spelsutlåning, men också de undersökta bibliotekens 
användarorientering visar upp drag från den instrumentella rationalen i sättet att betrakta 
låntagarna ungefär som kunder (Sofia använder till och med det ordet vid något tillfälle) vars 
intressen och önskemål skall tillgodoses, liksom i och med riktandet av verksamheten mot 
målgrupper; båda företeelser som Skot-Hansen menar hör den instrumentella rationalen till.149 
Däremot skiljer man sig påtagligt från denna rational i sättet att motivera sin 
användarorientering: den är inte i första hand till för att locka fler människor till biblioteket, 
utan för att göra biblioteket relevant för fler och därmed bättre uppfylla sitt demokratisk-
kulturella uppdrag. Den instrumentella rationalen märks också i anknytandet till nöjestemat, i 
den mån detta tillskrivs betydelse för tv-spelsutlåningen150, vilket som sagt inte görs i någon 
större utsträckning och uttryckligen endast på samma två bibliotek som också anger 
marknadsföringssyften. 
   Kort sagt finner vi i anledningarna till bibliotekens tv-spelsutlåning en blandform av dessa 
rationaler liknande den som Skot-Hansen menar sig finna i biblioteksväsendet i stort.151 Vi 
                                                 
148 Skot-Hansen 1999, s. 12. 
149 Ibid., s. 12 & s. 14ff. 
150 Jfr. Ibid., s. 12 & s. 16. 
151 Skot-Hansen 2001, s. 45 & s. 53. 
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finner också att Bibliotek C och Malmö stadsbibliotek i något högre grad uppvisar tendenser 
från den instrumentella rationalen än de övriga två biblioteken (men som sagt också att 
Bibliotek C uppvisar ett humanistiskt drag som övriga bibliotek saknar). 
 

3.8.2 Hur tycker personal på de undersökta biblioteken att tv-spel hör ihop med 
biblioteksverksamhet?  
 
   För det första kan vi konstatera att denna fråga till stora delar redan är besvarad: de 
anledningar som anförs till varför man lånar ut tv-spel uttrycker självfallet också en syn på 
hur tv-spelsmediet hör ihop med biblioteksverksamhet. Ett tydligt exempel på hur 
forskningsfråga 1 och 2 går in i varandra är Ninas ambition att i största möjliga mån lägga 
fokus vid berättande äventyrsspel. Som vi sett är detta en av hennes biblioteks viktigaste 
anledningar till utlåningen, en anledning som Nina förklarar bland annat med påståendet att 
dessa spel ”passade in på bibliotek”.152 Dock är denna forskningsfråga bredare till sitt fokus 
och syftar till att också infånga idéer och uppfattningar om samt funktioner med tv-
spelsverksamhet på bibliotek utöver de faktiska anledningar som framförs, inklusive sådant 
som inte direkt har med själva tv-spelsutlåningen att göra (såsom möjligheter att spela på 
biblioteket och tv-spelsevenemang).  
   Vid undersökningens början hade vi dessutom en tanke om att intervjupersonernas och 
bibliotekens förhållande till tv-spel kunde skilja sig åt, vilket vi också ville komma åt med 
hjälp av denna fråga. Den föreställningen visade sig emellertid vara grundlös – tydligast 
kommer det till uttryck när Maria vid ett tillfälle nämner att hon är alldeles för mycket 
bibliotekarie även på fritiden för att någon skillnad skulle uppstå. Vi kan här också återknyta 
till de frågor vi skickade specifikt till bibliotekscheferna, vars svar inte skilde sig alls till sitt 
innehåll jämfört med intervjusvaren. Egentligen borde redan det faktum att biblioteken valde 
ut intervjupersoner åt oss ha gett en vink i denna riktning. Förmodligen är det så att våra 
undersökta biblioteks tv-spelsverksamheter har formats så mycket av de tv-spelsansvariga att 
bibliotekets policy knappt skiljer sig från de personliga åsikterna (och återigen kan vi hänvisa 
till Ninas inriktning på äventyrsspel som exempel). 
 
   I följande avsnitt behandlar vi föreställningar om tv-spel och bibliotek enligt 
(huvudsakligen) kulturtemat, och tar upp saker som inte kom fram eller endast tangerades i 
kapitel 3.8.1. Vi har sett att man till stor del relaterar tv-spelsmediets plats på biblioteket till 
en uppfattning om det som kulturform, samt till det demokratiska ansvar man anser sig ha att 
tillgängliggöra olika kulturformer. Både Maria och Johansson och Mattsson menar att dagens 
bibliotek kanske egentligen borde kallas mediatek. Samtliga informanter konstaterar att tv-
spel har en egen plats på biblioteket, utan att behöva tjäna som del i något syfte utöver sig 
själva (exempelvis utbildning eller marknadsföring). Dessutom är det uppenbart att man anser 
att spelen har ett värde som just spel, och inte enligt kvalitetskriterier överförda från andra 
medieformer, till skillnad från de tendenser till sådant som Gezelius och Griph menar sig 
finna på de folkbibliotek de undersöker.153 Inte minst märks detta av att både 
malmöbibliotekarierna och våra intervjupersoner framhäver tv-spelens interaktivitet som en 
utmärkande egenskap, även i samband med berättandet (något som annars kan förefalla 
lockande att bedöma på andra mediers villkor). 

                                                 
152 Vilket naturligtvis väcker de mer övergripande frågorna om vad biblioteket är och varför de berättande 
äventyrsspelen passar in på det – även om svaret i detta fall tycks uppenbart. Det visar att uppfattningar om vad 
biblioteket är med nödvändighet spelar in i uppfattningar om vad som passar in på det. 
153 Gezelius & Griph 2006, s. 53ff. 
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   Vi finner en kraftig dominans för det smala, estetiskt inriktade kulturbegreppet i det sätt att 
tala om tv-spel som kultur som används både av våra intervjupersoner och av Malmö 
stadsbiblioteks tv-spelsansvariga. Det antropologiska kulturbegreppet skymtar bara fram i 
några av de sistnämndas utsagor, samt i viss mån i uttalanden om att göra sig relevanta för 
eller svara mot olika gruppers (kulturella) intressen (vilket dock hellre anknyts till 
demokrati/jämställdhets- och användarorienteringstemat). Förmodligen har det estetiska 
kulturbegreppets dominans att göra med att föremålen och verken är så centrala för stora delar 
av det praktiska folkbiblioteksarbetet, som därigenom redan på förhand är förbundet med 
detta kulturbegrepp. 
   I detta sammanhang är det också värt att nämna att ingen av våra intervjupersoner framför 
någon uppfattning att tv-spel är en konstform, till skillnad från bland andra Gee.154 Maria och 
Petter nämner båda att de har svårt att se tv-spel som konst då de tillkommer nästan 
uteslutande på massindustrins villkor. Petter tycker för övrigt att frågan är ointressant, liksom 
han egentligen tycker att det är likgiltigt om tv-spel etiketteras kultur eller inte. Dock 
poängterar båda att tv-spel ändå kan ha konstnärliga kvaliteter på en mängd olika sätt. 
   Alla intervjupersoner anser att det egentligen borde ligga i folkbibliotekets uppdrag att 
också tillgängliggöra bra äldre spel eller ”klassiker” eftersom det skulle vara helt i linje med 
vad man försöker göra i samband med övriga kulturformer. I synnerhet Petter talar 
entusiastiskt om hur bra det hade varit att kunna erbjuda utlån av äldre spel eftersom sådana 
ofta är mycket svåra och kostsamma att få tag på. Alla intervjupersoner menar dock att en 
sådan klassikerambition inte är möjlig då spel till äldre konsoler inte finns att tillgå med 
bibliotekslicenser (utom i undantagsfall, då vissa samlingar av gamla spel utkommer till 
dagens konsoler). Nina pekar dessutom på att det är en högt ställd ambition, och för egen del 
försöker hon mest hänga med och köpa de senaste spelen som släpps. Malmö stadsbiblioteks 
tv-spelsansvariga pekar dock på att biblioteket trots allt har en bevarande funktion även på 
spelområdet, i och med att de kommer att ha kvar och fortsätta låna ut de spel de har idag tills 
de går sönder.155  
 
   I samband med att de talar om folkbibliotekets demokratiska ansvar att tillgängliggöra tv-
spel nämner både samtliga intervjupersoner och malmöbibliotekarierna utlåning av 
spelkonsoler som något i grunden önskvärt, då det om något skulle bidra till att verkligen 
tillgängliggöra tv-spelsmediet och enligt demokratitemat vara idealiskt. Men i realiteten är det 
tyvärr närmast ogenomförbart, med tanke på de stora resurser och den krångliga hantering 
som skulle krävas, samt på grund av konsolernas ömtålighet. Maria anger också stöldrisken 
som ett hinder.  
 
   Samtliga undersökta bibliotek har vid minst ett tillfälle anordnat något evenemang kring tv-
spelen, exempelvis spelkvällar eller spelturneringar, och planerar att i framtiden anordna flera. 
Maria ser främst sådana arrangemang som ett sätt att öka spels tillgänglighet i och med att alla 
– även de som inte äger en egen konsol – ges möjlighet att komma och spela 
(demokratitemat). Nina och Sofia tycks mer se tv-spelevenemangen som en metod att 
synliggöra tv-spelsutlåningen, samt som en del i bibliotekets övriga programverksamhet enligt 
samma okomplicerade självklarhet som präglar deras inställning till tv-spelsmediet som 
kulturform och bibliotekets ansvar att tillgängliggöra det. Sofia nämner dock också 
funderingar på att anordna tv-spelskvällar för tjejer för att bättre rikta verksamheten mot 
denna grupp, vilket anknyter till en annan aspekt av demokrati/jämställdhetstemat än 
Bibliotek A. På Malmö stadsbibliotek vill man med arrangemangen visa att man kan spela tv-
spel tillsammans samt göra biblioteket till en mötesplats. Dessutom framhåller man att de är 
                                                 
154 Gee 2006, s. 58-61. 
155 Jacobsson et. al. 2006, s. 4. 
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ett bra sätt att skapa kontakt med besökarna. Vi finner det anmärkningsvärt att endast 
malmöbibliotekarierna relaterar tv-spelsevenemangen till temat sociala aspekter, då en sådan 
koppling förefaller oss synnerligen tacksam att göra – inte minst eftersom de, precis som 
malmöbibliotekarierna säger, till stor del går ut på att människor träffas och spelar 
tillsammans.  
   Ytterligare ett sätt att sammanföra tv-spel och biblioteksverksamhet är att sätta ut konsoler i 
någon form av spelmöbel eller spelmonter och på så sätt erbjuda spelande på biblioteket. Vid 
tidpunkten för undersökningen erbjuder som vi tidigare nämnt endast Malmö stadsbibliotek 
denna möjlighet, medan Bibliotek A kommer att kunna göra det inom kort. På båda dessa 
bibliotek ser man detta som ett kompletterande sätt att tillgängliggöra spel vid sidan av 
utlåningen, och anknyter därmed till demokratitemat. Petter berättar vidare att Bibliotek A:s 
spelmöbel också ska bidra till att göra biblioteket till ett socialt rum där man kan träffas och 
vara. Även Sofia beskriver de lösa funderingar hennes bibliotek har på att erbjuda spelande i 
denna form i termer av biblioteket som mötesplats. 
   Det är endast i samband med tv-spelsevenemangen och spelandet på biblioteket med hjälp 
av en spelmöbel/spelmonter som temat sociala aspekter har visat sig ha betydelse för de 
undersökta bibliotekens tv-spelsverksamhet överhuvudtaget.  
 
   Som vi sett i föregående kapitel anknyter den uppfattning om hur tv-spel hör ihop med 
bibliotek som vi finner hos våra intervjupersoner och hos malmöbibliotekarierna (genom 
deras anledningar till att låna ut tv-spel) till båda Skot-Hansens rationaler och till Rabers tre 
perspektiv. Vi kan nu tillägga att den humanistiska rationalen också återspeglas i bibliotekens 
önskan att låna ut konsoler samt tillgängliggöra äldre spel, även om det inte är genomförbart, 
liksom i de alternativa sätt att tillgängliggöra tv-spelsmediet genom att erbjuda spelande på 
biblioteket i olika former. 
   För att här också anknyta till Skot-Hansens modell för analys av bibliotekets profil – hennes 
fyra ”centra” (se kapitel 2.4.1) – kan vi först och främst konstatera att man på våra undersökta 
bibliotek nästan enbart relaterar tv-spelsverksamheten till sin roll som kulturcentrum. 
Visserligen värdesätter samtliga intervjupersoner tv-spelens lärande eller utvecklande 
potential, men förutom på Bibliotek C (och möjligtvis Malmö) så ser man inte att värdet av att 
ha mediet på bibliotek ligger där. Sofia och Bibliotek C relaterar genom att ange ett 
pedagogiskt syfte med tv-spelsverksamheten denna till deras roll som kunskapscentrum, men 
betonar som sagt samtidigt att endast vissa spel behöver ha en pedagogisk tanke. Malmö 
stadsbibliotek anknyter sina tv-spelsevenemang till en tanke på biblioteket som socialt 
centrum (mötesplats), medan man på Bibliotek A förknippar möjligheten att spela på 
biblioteket till vardags till denna tanke. Även de funderingar på att erbjuda en sådan möjlighet 
som förekommit på Bibliotek C relateras till stor del till biblioteket som mötesplats enligt 
Skot-Hansens sociala centrum. Under studiens gång stöter vi inte vid något tillfälle på något 
uttalande om tv-spelsverksamheten som kan hänföras till folkbibliotekets roll som 
informationscentrum. 
 

3.8.3 Vilka kriterier och riktlinjer för spelinköp har man på de undersökta biblioteken, 
och varför?  
 
   I stort sett har de undersökta biblioteken endast två regelrätta inköpskriterier. Det första 
kriteriet är att spelet måste ha fått goda recensioner, eftersom man sällan har något annat mått 
på kvalitet att ta hänsyn till, och är gemensamt för samtliga undersökta bibliotek. Då detta 
kriterium alltså bygger på ett försök att bedöma ett kulturföremåls kvalitet anknyter det till 
kulturtemat (enligt det smala, estetiskt inriktade kulturbegreppet), men också till nöjestemat 
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eftersom spelens nöjesvärde är en viktig del, om inte den allra viktigaste, av vad som bedöms 
i de flesta recensioner. Detta kriterium gäller på samtliga undersökta bibliotek. Vi kan således 
säga att spelens kvalitet som kultur- och kanske i synnerhet underhållningsprodukter i och 
med detta kriterium i praktiken ligger till grund för bibliotekets bestånd, även om biblioteken 
själva kanske inte nödvändigtvis tänker så. 
   Det andra inköpskriteriet är ett omvänt sådant, som istället beskriver vilket slags innehåll 
som bör undvikas. Två av biblioteken (Malmö och Bibliotek B) köper inte in spel som är 
rasistiska, sexistiska eller överdrivet våldsamma. Bibliotek A nämner endast överdrivet våld 
som icke önskvärt innehåll: Maria menar att de kan ta sådana hänsyn då de är en kommunal 
verksamhet, och väljer de bort ett våldsspel kan de köpa något annat istället. Dock påpekar 
hon att de ändå har många våldsamma spel; något som för övrigt gäller även för de andra 
biblioteken – var gränsen går gällande våldsaspekten är således oklart. På Bibliotek C anser 
man sig ännu inte ha kommit så långt att man kan ta hänsyn till spelens innehållsliga sida; än 
så länge köper man in allt som inte får dåliga recensioner. Sofia säger dock att de förmodligen 
snart kommer dit, och att de då med största sannolikhet kommer att ha samma kriterier som 
för andra medier, bland annat ingen rasism eller pornografi. Det innehållsliga inköpskriteriet 
grundas i tv-spels egenskaper som kulturyttring och berör följaktligen även det kulturtemat, 
men då det, åtminstone som tre av biblioteken definierar det, samtidigt utgör ett 
avståndstagande från ”odemokratiska” värderingar som sexism och rasism anknyter det också 
till demokratitemat. 
   Inköpsförslag från besökare kan möjligtvis betraktas som ett tredje inköpskriterium, men i 
så fall underordnat åtminstone innehållskriteriet. I regel försöker man på våra undersökta 
bibliotek tillmötesgå inköpsförslag så gott man kan, åtminstone så länge det inte rör sig om 
spel som ”diskvalificeras” enligt bibliotekets innehållskriterium. Däremot köper man, om vi 
har förstått saken rätt, i regel faktiskt in efterfrågade spel även om de får dåliga recensioner – 
åtminstone gör man så på Bibliotek C. Om efterfrågade spel ännu inte finns med 
bibliotekslicenser skickar dessutom tre av biblioteken (alla utom Bibliotek B) förfrågningar 
om dessa titlar till BTJ och/eller FörlagEtt. Inköpsförslag som inköpskriterium (om man nu 
kan se det som ett sådant) speglar absolut tydligast användarorienteringstemat, men också 
demokratitemat då det samtidigt grundar sig i bibliotekets strävan efter att tjäna och göra sig 
relevant för alla. Dessutom har också kulturtemat betydelse då åtminstone spelens innehåll 
kan tänkas begränsa användarinflytandet i vissa fall. 
   De inköpskriterier som återges i ovanstående stycke sägs i samtliga fall vara i princip 
samma kriterier som de som gäller för övrig media.  
   Vi finner faktiskt ett exempel på att inköpsförslag eller önskemål från besökarna inte anses 
vara skäl nog att köpa in vissa spel, oavsett recensioner eller innehåll, och det är att Bibliotek 
A inte köper in spel till nintendokonsoler trots att de ofta efterfrågas. Anledningen är att det i 
Sverige inte går att få tag på många av de viktigaste spelen – Nintendos egna spel – med 
bibliotekslicenser, vilket skulle vara svårt att förklara för låntagarna om man har andra spel 
till Nintendos konsoler. Dessutom vill man göra en liten markering gentemot Bergsala, 
Nintendos distributör i Sverige. Dock nämner Maria att de kan komma att ändra sig senare då 
andra bibliotek stöder nintendokonsoler, samt då efterfrågan är stor.  
 
   När nu inköpskriterierna är redogjorda för är det dags att tala om sådant som inte riktigt är 
kriterier för spelinköp, men som också har betydelse för urvalet. 
   Även om de undersökta bibliotekens särskilda fokus inom sina tv-spelsbestånd skiljer sig 
något åt strävar samtliga efter ett så brett bestånd som möjligt, innehållsmässigt och 
genremässigt. Detta tycks vara den i praktiken viktigaste riktlinjen för spelurval på dessa 
bibliotek, även på Bibliotek B, trots att Nina försöker sätta berättelsen i centrum så långt det 
går – på grund av att det inte finns tillräckligt med berättande äventyrsspel med 
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bibliotekslicens för en verkligt utpräglad sådan inriktning och att hon har svårt att motivera 
varför annat inte skulle köpa in då det efterfrågas. Riktlinjen att hålla beståndet så brett som 
möjligt speglar både demokrati/jämställdhets- och användarorienteringstemat då den 
motiveras utifrån idén att biblioteket ska vara för alla, och därför måste också spelbeståndet 
tilltala så många som möjligt. På åtminstone Malmö stadsbibliotek och Bibliotek C innebär 
denna riktlinje i praktiken att man köper in i princip allt som finns att tillgå med 
bibliotekslicenser så länge de uppfyller inköpskriterierna (se ovan). 
   Inom denna breda inriktning kan alltså rymmas olika specialfokus. Bibliotek B:s inriktning 
så långt det går på berättande äventyrsspel har redan nämnts mer än en gång (kulturtemat). 
Bibliotek A och Malmö stadsbibliotek försöker särskilt köpa in spel som riktar sig till eller i 
alla fall tilltalar tjejer (demokrati/jämställdhet; användarorientering). Maria ser dock en 
problematik i ordet ”tjejspel” och undrar vad ett sådant är, eftersom tjejer kan tycka om 
väldigt många olika slags spel. På Bibliotek C har man också mycket tankar på att rikta tv-
spelsverksamheten mot tjejer, men anser sig inte kunna ta några sådana hänsyn inom ramen 
för själva beståndet ännu. Bibliotek A försöker också särskilt skaffa in bra spel för barn 
(demokrati/jämställdhet; användarorientering), men Maria berättar att det är jättesvårt 
eftersom hon menar att barnspel i regel inte recenseras som barnspel och därför får oförtjänt 
dålig kritik. 
   Om man, Sofias uttalande att de inte har något särskilt fokus till trots, kan urskilja något 
sådant för Bibliotek C:s tv-spelsverksamhet så är det att det ska finnas en pedagogisk tanke 
med vissa av spelen som köps in. Detta är den enda riktlinjen för tv-spelsurval på de 
undersökta biblioteken som härrör ur lärandetemat. På samma sätt tänker man på detta 
bibliotek kring övrig media på barnavdelningen (där delar av spelbeståndet står).  
   På Bibliotek A finns en tanke om att kunna tillgängliggöra också lite ”smalare” spel (om nu 
det ordet är applicerbart på tv-spel), enligt samma princip som gäller för övrig media (vilket 
tydligt anknyter till kulturtemat). Petter i synnerhet menar att vissa spel kan vara värda att 
köpa in just för att de är så unika, även om de kan ha stora brister i andra avseenden. Maria är 
lite mjukare till sin uppfattning och menar att recensionerna fortfarande är det viktigaste 
kriteriet, och som inköpsansvarig är det hennes linje som har företräde. 
   Varken våra intervjupersoner eller malmöbibliotekarierna anger någon särskild 
värdegrundsmässig inriktning utöver det som enligt inköpskriterierna bör undvikas. Däremot 
beklagar de sig över den problematiska kvinnobilden i många spel och önskar förändring på 
den punkten. Detta är ytterligare ett exempel på hur kulturtemat kan ligga till grund för åsikter 
inom demokrati/jämlikhetsområdet, denna gång genom funderingar om spelens innehåll.  
    Marknadsföringstemat har inte visat sig ha någon betydelse alls för vare sig inköpskriterier 
eller andra riktlinjer för tv-spelsurval. Temat sociala aspekter har också det minimal 
betydelse, även om såväl malmöbibliotekarierna som samtliga intervjupersoner uppvisar en 
uppfattning om tv-spelande som en ofta social sysselsättning, och åtminstone Nina och 
Johansson och Mattsson poängterar också att många tv-spel idag görs för att vara just sociala. 
Att sådana spel också återfinns i de undersökta bibliotekens bestånd beror dock snarare på att 
man vill erbjuda alla sorters spel än av någon anledning som kan hänföras till sociala 
aspekter-temat. 
 

3.8.4 Något om tidens och förförståelsens betydelse 
 
   Sedan 1980-talet har folkbiblioteken, liksom kulturpolitiken i stort, gått emot ökad 
marknadsinriktning, men deras värdegrund är ännu stadigt förankrad i kultur- och 
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upplysningstanken.156 Som tidigare framgått kommer detta till uttryck även i våra 
analysresultat: tv-spelsverksamheten på våra undersökta bibliotek grundar sig på en syn på att 
tv-spel är en kulturform som man har ett demokratiskt ansvar att tillgängliggöra, men också 
på att tv-spel är ett viktigt intresse för många samhällsmedborgare och bör finnas på 
folkbiblioteket även av den anledningen. Vidare påverkar önskemål från besökare tv-
spelsbestånden i hög grad. Det är dock viktigt att än en gång poängtera att den 
användarinriktning biblioteken ger uttryck för inte så mycket handlar om att förbättra sin 
utlåningsstatistik som att verkligen göra sig relevant för och nå ut till nya grupper 
biblioteksbesökare, utifrån tanken att biblioteket ska vara till för alla. Användarorienteringen 
ses alltså som ett sätt att öka folkbibliotekets samhällsnytta, och häri ligger en skillnad jämfört 
med Skot-Hansens instrumentella rational – även om metoderna är ungefär desamma som 
enligt denna. Oavsett avsikt torde tv-spelsutlåning betraktas som en synnerligen framgångsrik 
verksamhet enligt den instrumentella rationalen (liksom för den delen enligt Rabers Populist 
Initiative), eftersom utlånet konstant är högt och nya grupper besökare har hittat till 
biblioteket; med andra ord ligger tv-spelsutlåningen på våra undersökta bibliotek helt i linje 
med tidens marknadsinriktade strömningar, trots att den alltså inte värdegrundsmässigt 
ansluter sig till dem.  
   Vidare har de olika kommunernas olika bibliotekspolitik med största sannolikhet haft 
betydelse för vilka resultat vi fått. De bibliotek som vi undersökt har alla bra ekonomiska 
förutsättningar, vilket avspeglar sig i att de kunnat bygga upp ganska stora tv-spelsbestånd. 
Mindre bibliotek som inte kunnat göra lika stora satsningar kanske inte har samma 
förhållningssätt till tv-spelsmediet: exempelvis kanske mediets plats på biblioteket inte ses 
som lika självklar, eller så kanske man är mer selektiv i urvalet. Redan våra resultat ger en 
antydan åt denna riktning, då vi finner att de större biblioteken (med Malmö stadsbibliotek i 
spetsen) också har något högre ställda ambitioner med sin tv-spelsverksamhet.  
   Vår förförståelse om tv-spel på bibliotek som något relativt kontroversiellt har visat sig 
närmast ogrundad. Detta har framkommit både i vårt forskningsmaterial, och i det faktum att 
det knappt förekommit någon debatt om ämnet sedan Malmö stadsbibliotek i januari 2006 
började låna ut tv-spel.157 Lika tydligt ser vi dock att vi inte är ensamma om att ha haft en 
sådan förförståelse; på några av våra undersökta bibliotek fanns liknande förväntningar inför 
starten av tv-spelsverksamheten. Detta antyder att det finns föreställningar om att negativa 
attityder till tv-spel158 fortfarande är utbredda, men visar samtidigt att sådana uppfattningar 
inte längre stämmer särskilt väl med verkligheten. I ljuset av detta framträder våra 
intervjupersoners och Malmö stadsbiblioteks tv-spelsansvarigas okomplicerade, av 
självklarhet präglade hållning till tv-spelsmediet som föga förvånande: om mediet å andra 
sidan inte hade varit så samhälleligt accepterat som det visat sig vara hade troligtvis 
argumenteringen för dess vara på folkbiblioteket också blivit både grundligare och mer 
intensiv.  
   Att tv-spel har hittat in på biblioteken kan också ses mot bakgrund av mer övergripande 
tendenser i kulturlivet: den utjämning av högt och lågt eller uppvärdering av 
”populärkulturen” som man ofta hör talas om, en postmodernistisk tolerans för en mångfald 
av uttrycksformer (och för ytlighet, skulle vissa säkert tillägga), eller den förskjutning från 
upplysning till upplevelse som Skot-Hansen talar om.159 Tendenser som dessa borgar 
naturligtvis för att också biblioteken långsamt luckrar upp sina traditionella uppfattningar om 
vad som platsar i samlingarna – utan att nödvändigtvis göra avkall på kvalitetskraven, utan 
snarare genom att erkänna nya kvalitetsdimensioner: det mest uppenbara exemplet inom vår 
                                                 
156 Skot-Hansen 2001. s. 45 & s. 53. 
157 Vilket också omnämns bl.a. i Edman & Engström 2008, s. 1. 
158 Liknande dem som anges av t.ex. Falkner 2007, s. 18f. 
159 Skot-Hansen 1999, s. 7ff. 
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studies ramar är tv-spelens interaktivitet och hur våra undersökta bibliotek tillskriver den 
värde både för sin egen skull, som något som kännetecknar mediet, och via sådant som 
berättande eller problemlösning. Dessutom handlar det inte bara om att låna ut spel – som vi 
sett kan även möjlighet till spelande på biblioteket erbjudas i någon form. Åtminstone 
utsättande av spelkonsoler i bibliotekslokalerna, såsom vissa av biblioteken har gjort eller står 
i begrepp att göra, skulle kunna ses som ett uttryck för en sådan tidsanda, då det i praktiken 
kan sägas innebära en upplevelsernas påbörjade inflyttning i biblioteksvardagen. 
 
   Det kan slutligen vara på sin plats att åter närmare knyta an till vår egen förförståelse och 
dess betydelse för undersökningens resultat. Det är intressant att ställa de anledningar som 
visat sig vara viktigast för de undersökta bibliotekens tv-spelsutlåning i relation till våra egna 
kollegietillhörigheter på Bibliotekshögskolan. Som vi har visat speglar dessa anledningar 
framför allt tre teman: kultur, demokrati/jämställdhet och användarorientering. Dessa tre 
teman reflekterar samtidigt de olika inriktningarna i vår(a) utbildning(ar): kollegium 1 
anknyter särskilt till kulturtemat, kollegium 3 till användarorienteringstemat, medan olika 
aspekter av demokratitemat anknyts till från båda hållen.160 Till stor del beror detta med 
största sannolikhet på att biblioteksverksamheten är uppbyggd på detta sätt, och att det 
återspeglas i utbildningen på BHS, men det är samtidigt inte otänkbart att också vi, genom 
vårt val av intervjufrågor och vårt sätt att analysera svaren, omedvetet har påverkat resultaten 
i denna riktning.   
   Att vi själva spelar tv-spel kan också ha påverkat undersökningsresultaten, i och med att vi 
troligtvis är mindre benägna att undra över eller rentav ifrågasätta positiva uttalanden om tv-
spel och tv-spelande än någon som inte själv spelar, vilket möjligtvis kan ha lett till att vi 
inom vissa områden också nöjt oss med mindre detaljerade svar. Således kan den självklara 
inställning till tv-spel som vi finner hos våra intervjupersoner delvis bero på att vi själva 
omedvetet inte varit tillräckligt undrande.161 Dessutom kände intervjupersonerna till vårt tv-
spelsintresse och kanske inte kände att de behövde övertyga oss eller lägga ut sina uttalanden 
på samma sätt som de annars möjligtvis hade gjort. Å andra sidan tror vi att deras naturliga 
inställning på detta sätt kommit bättre till sin rätt, då de fått prata så mycket de själva vill utan 
att pressas på ytterligare förklaringar. I egenskap av tv-spelare har vi dessutom haft möjlighet 
att ställa frågor om ämnet som kanske skulle ha gått en mindre insatt person förbi, vilket 
troligtvis också givit oss ett rikare undersökningsmaterial. 
 

3.8.5 Förslag till vidare forskning 
 
   Under arbetets gång har vi kommit i kontakt med områden och företeelser som skulle vara 
mycket intressanta att undersöka, men som fallit utanför ramen för vår studie. I följande 
avsnitt ger vi därför uppslag och ingångar till vidare forskning.  
 
   I kapitel 1.3 nämnde vi att det skulle vara intressant att också undersöka folkbibliotek som 
inte har introducerat tv-spel för utlåning eller för spelande på plats, särskilt sådana som har 
diskuterat frågan men valt att inte ha tv-spel hos sig. I en sådan studie skulle man med fördel 
kunna jämföra sina resultat med våra, för att visa hur bibliotekens sätt att förhålla sig till tv-
spelsmediet kan skilja sig åt. Ett annat alternativ är naturligtvis att undersöka både bibliotek 
med och utan tv-spel inom ramen för den egna undersökningen. Ytterligare ett förslag är att 

                                                 
160 Jfr. kapitel 2.2. 
161 Dock skönjer vi som sagt ungefär samma självklara inställning hos Malmö stadsbiblioteks tv-spelsansvariga, 
vilka vi inte har påverkat på något sätt. 
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intervjua flera bibliotekarier på samma bibliotek för att se vilka skillnader som föreligger 
mellan deras uppfattningar om tv-spelen. 
   En annan angränsande forskningsuppgift skulle kunna vara att göra en kvantitativ studie 
över samtliga tv-spelsutlånande folkbibliotek i Sverige (eller i alla fall så många som möjligt), 
för att kunna säga något om den totala bilden av tv-spel på bibliotek. En kvantitativ studie kan 
också lämpa sig för att kartlägga förhållningssätt till tv-spelsmediet även på folkbibliotek utan 
egen tv-spelsverksamhet. Det är vår förhoppning att man i båda fallen ska kunna använda våra 
undersökningsresultat som hjälp i utformandet av exempelvis enkätfrågor. 
   De upphovsrättsliga förutsättningarna för biblioteksbaserad tv-spelsutlåning är också ett 
högintressant område att forska om. Det skulle bland annat kunna handla om hur kravet på 
utlåningsrättigheter påverkar inköpsmöjligheter och bestånd, eller om situationen i olika 
länder – exempelvis en jämförande studie mellan svenska och amerikanska förhållanden.162 
Vi föreslår särskilt Bergsala som ett lämpligt forskningsobjekt: Vari ligger orsaken till deras 
ovilja att sälja Nintendos spel med bibliotekslicenser? Hur motiveras detta? Vad blir följderna 
för biblioteken, eller för spelkulturen? Det kan också vara av intresse att studera hur BTJ och 
FörlagEtt arbetar med tv-spelsmediet och vilka förutsättningar de har. 
   Slutligen finns även möjligheten att undersöka folkbibliotekens tv-spelsverksamheter ur ett 
mer kritisk perspektiv, exempelvis varför biblioteken köper in ett så dyrt medium med så kort 
livslängd och vilka konsekvenser det kan få. 
 
 
 

4. Sammanfattning 
 
   Denna uppsats undersöker hermeneutiskt fyra svenska folkbibliotek som alla har 
introducerat tv-spelsmediet på sina hyllor, i syfte att bidra med en ökad förståelse för hur man 
på dessa bibliotek ser på tv-spel och tv-spels värde, särskilt i relation till 
biblioteksverksamheten, samt ge en inblick i varför man fört in tv-spelsmediet och hur man 
tänkt. De forskningsfrågor som skall besvaras är: 
 

1. Varför lånar de undersökta biblioteken ut tv-spel? 
2. Hur tycker personal på de undersökta biblioteken att tv-spel hör ihop med 

biblioteksverksamhet?  
3. Vilka kriterier och riktlinjer för spelinköp har man på de undersökta biblioteken, 

och varför?  
 
   För att besvara dessa frågor använder vi oss av material insamlat i fyra semistrukturerade 
intervjuer med personal på tre folkbibliotek, anteckningar från en föreläsning om Malmö 
stadsbiblioteks tv-spelsverksamhet samt skriftligt material från detta biblioteks tv-
spelsansvariga. Genom att tolka detta material hermeneutiskt vill vi skapa en detaljerad, 
nyanserad förståelse och blottlägga och tydliggöra meningsstrukturer och innebörder i 
materialet på ett sätt som svarar mot våra forskningsfrågor. Teoretiska utgångspunkter för 
tolkningsarbetet är Dorte Skot-Hansens forskning om ”rationaler” i nordisk kulturpolitik, 
hennes modell för analys av det lokala bibliotekets profil, samt de tre ”missnöjesperspektiv” 
Douglas Raber urskiljer inom det amerikanska folkbiblioteksväsendet, vilka vi i hög grad 

                                                 
162 Tvärt emot vad man kanske kunnat tro är det p.g.a. amerikansk upphovsrättslagstiftning mycket lättare för 
amerikanska bibliotek att låna ut tv-spel än för svenska. Nordström 2008. Rökridåer från Bergsala? 
Spelbiblioteket, http://spelbiblioteket.wordpress.com/2008/05/19/rokridaer-fran-bergsala/ [2008-05-23] 
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anser vara applicerbara även på svenska förhållanden Utifrån denna forskning om 
folkbibliotekens värdegrund, roller och funktioner och den spelforskning vi tagit del av samt 
utifrån vårt intervjumaterial definierar vi de sju teman som är våra huvudsakliga 
analysredskap: kultur, demokrati/jämställdhet, användarorientering, marknadsföring, nöje, 
lärande och sociala aspekter. Genom att relatera intervjupersonernas och Malmö 
stadsbiblioteks tv-spelsansvarigas utsagor om tv-spelen till vart och ett av dessa teman söker 
vi uppnå den fördjupade förståelse om tv-spelsmediets plats på de undersökta biblioteken som 
är vårt mål. Resultaten presenteras och tolkas i tematiskt avgränsade avsnitt, ett för varje 
analystema. 
 
   Vi finner att de viktigaste anledningarna att de undersökta biblioteken lånar ut tv-spel 
bygger på en växelverkan mellan tre av våra analysteman, demokrati/jämställdhet, 
användarorientering och kultur, där särskilt kulturtemat tycks ges grundläggande betydelse. 
På samtliga bibliotek menar man att tv-spel är en kulturform som vilken som helst, som det 
ligger i folkbibliotekets demokratiska ansvar att tillgängliggöra på så likvärdiga villkor som 
möjligt för alla. Tv-spel är också ett viktigt (kulturellt) intresse för många människor, vilket 
också anförs som anledning till utlåningen på basis av tankar om att ta tillvara på och svara 
mot befolkningens intressen samt om att biblioteket är en plats där alla ska kunna finna något 
för sig. I dessa anledningar urskiljer vi dessutom drag av alla Rabers tre missnöjesperspektiv. 
   Andra direkta skäl till tv-spelsutlåningen som framkommer är att man fått önskemål från 
besökare (tre bibliotek), vilket på ett väldigt direkt sätt speglar användarorienteringstemat, 
nöjes- eller underhållningssyften (två bibliotek, men också på de andra talar man om tv-spel i 
ordalag som anknyter till nöjestemat), marknadsföringssyften (två bibliotek – på de andra två 
ses marknadsföringen bara som bonus) och pedagogiska syften (ett bibliotek, även om 
samtliga intervjupersoner menar att tv-spel kan vara lärande eller utvecklande på en mängd 
sätt). 
   Vi finner spår från båda Skot-Hansens ”rationaler” för folkbiblioteksverksamhet (den 
humanistiska och den instrumentella) i de anledningar för tv-spelsutlåningen som anförs.  
   Den syn på tv-spel som kultur som framträder är okomplicerad och till stor del präglad av 
självklarhet. Interaktiviteten ses som utmärkande drag, och att många tv-spel är (interaktivt) 
berättande tillskrivs också stor betydelse. Genomgående tycks man dock inte se någon 
anledning att ingående förklara eller argumentera för tv-spels kulturella värde. Man jämställer 
gärna spelen med andra medieformer, men vi finner samtidigt att man ser tv-spel som just 
spel, med en egen plats på biblioteket på grund av mediets egna unika kvaliteter.  
 
   I stort sett har de undersökta biblioteken endast två kriterier för tv-spelinköp. Det första är 
att spelen måste ha fått goda recensioner, eftersom det oftast är det enda måttet på kvalitet 
som finns att tillgå. Genom detta kriterium ser vi att kulturtemat och särskilt nöjestemat får 
grundläggande betydelse för urvalsprocessen. Det andra inköpskriteriet rör spelens innehåll; 
närmare bestämt vilket innehåll som inte är önskvärt. Vilket innehåll detta gäller skiljer sig 
något biblioteken emellan.  
   Något som möjligtvis kan betraktas som ett tredje inköpskriterium är inköpsförslag från 
besökare, vilket biblioteken försöker tillgodose så gott de kan (användarorienteringstemat), 
åtminstone om spelet ifråga inte ”diskvalificeras” enligt innehållskriteriet. På ett av 
biblioteken köps dock inte spel till nintendokonsoler in, trots stor efterfrågan, med hänvisning 
till att Nintendos egna spel inte finns att tillgå med utlåningsrättigheter. 
   Den viktigaste riktlinjen för spelbeståndet som helhet är att man försöker hålla en så stor 
genremässig och innehållsmässig bredd som möjligt, vilket speglar både 
demokrati/jämställdhets- och användarorienteringstemat. Inom det breda beståndet ryms dock 
ett antal specialfokus eller särskilda inriktningar: inriktning mot kvinnliga spelare (två 
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bibliotek) eller mot barn (ett bibliotek), grundad på tankar härrörande ur 
demokrati/jämställdhets- och användarorienteringstemat; samt särskild tonvikt på berättande 
äventyrsspel eller delvis fokus på smalare spel (ett bibliotek vardera), enligt tankar som 
anknyter till kulturtemat. På ett bibliotek vill man dessutom, vilket knyter an till lärandetemat, 
se en pedagogisk tanke med vissa av bibliotekets spel. 
   Vi ser tydligt att man huvudsakligen relaterar spelverksamheten till folkbibliotekets roll som 
kulturcentrum (enligt Skot-Hansens modell) och finner det förvånande i hur liten utsträckning 
man anknyter den till rollerna som kunskapscentrum och socialt centrum. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Inledande e-postfrågor 
 
Hej,  
 
Vi är två studenter från Bibliotekshögskolan i Borås som just inlett vårt magisterarbete. Vi 
ämnar undersöka hur man tänker kring tv-spelens plats på biblioteket på ett antal folkbibliotek 
som introducerat sådana för utlåning � då vi båda är mycket intresserade av tv-spel var det ett 
naturligt ämnesval. För att snabbt kolla hur fältet ligger tänkte vi inledningsvis ställa ett par 
frågor som vi hoppas att ni vill besvara (vi skickar dessa till alla svenska folkbibliotek som vi 
vet har börjat låna ut tv-spel). Alla svar hjälper oss enormt och uppskattas varmt, så svara så 
lite eller mycket som ni har tid till.  
 
* Varför lånar ert bibliotek ut tv-spel? 
* Tycker ni att folkbiblioteken har något ansvar för att tillgängliggöra och/eller sprida tv-spel? 
* Vilka riktar sig ert biblioteks tv-spelsverksamhet huvudsakligen till? 
 
Avslutningsvis undrar vi om det skulle vara möjligt att komma och intervjua delar av 
bibliotekspersonalen om hur de tänker kring tv-spel och tv-spelens plats på biblioteket. Var 
vänlig därför att ge oss ett kontaktnamn. 
 
Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar, 
Olle Berg och Thomas Nyström 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
 
Hur ser ansvarsfördelningen ut? Är du själv ansvarig för tv-spelsverksamheten?  
 
Varför lånar ni ut tv-spel på biblioteket?  
 
Finns det möjlighet att spela på biblioteket? Varför/varför inte?   
 
Har biblioteket ett ansvar att tillgängliggöra tv-spel? Varför/varför inte?   
 
Har ni tänkt att vidare utveckla tv-spelsverksamheten? Hur? 
 
Hur ser du på att låna ut tv-spel på biblioteket? På att spela på biblioteket? 
 
Hur tycker du att bibliotekets tv-spelsverksamhet fungerar?  
 
Vilka lånar? Hur mycket lånas?  
 
Några spel/genrer som är mer populära än andra?  
 
Har något annat fått lägre prioritet p.g.a. tv-spelen?  
 
Finns det folk som blir irriterade? 
 
Marknadsföring för biblioteket? (T.ex. locka besökare eller modernt bibliotek?) 
 
Vad är din personliga inställning till tv-spel? Som medium och/eller kulturform? Till olika 
typer av tv-spel/genrer? 
 
Vilka (slags) spel ingår i beståndet? Vilka kriterier har ni på spelinköp? Skiljer dessa sig 
jämfört med andra medier? 
 
Vilka riktar ni er till? Varför?  
 
Vilka typer av spel lånar ni ut?  
 
Andra spel/typer av spel som du gärna skulle vilja se på bibliotekshyllorna? Varför? 
 
Försöker ni hålla en stor bredd på spelbeståndet? Genrer eller geografi/värderingar/kulturellt 
ursprung?  Åldersmässig: tillgängliggöra äldre spel/klassiker?   
 
Tv-spels värden? (t.ex. kulturella, sociala, utvecklande, lärande, nöje, etc…)  
 
Värden med tv-spel specifika för bibliotek? (t.ex. jämlikhet/demokratiskt; att tillgängliggöra 
spel)  
 
Har tv-spel några negativa egenskaper? 
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Bilaga 3 – E-post till bibliotekschefer 
 
Hej! Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete om tv-spel på biblioteket. 
Undersökningen kommer huvudsakligen att bygga på intervjuer med bibliotekarier (och i viss 
mån med assistenter), men detta mail är riktat till bibliotekschefen för att få en vinkel ifrån 
den beslutsfattande delen av biblioteket också. 
Därför skulle vi gärna få svar på följande frågor: 
 
* Vad fanns det för anledningar till att ni förde in tv-spel på biblioteket?  
 
* Hur gick det till?  
 
* Vad är dina egna åsikter kring tv-spelsmediet? 
 
* Vilket värde har tv-spel i förhållande till biblioteksverksamhet? 
 
Materialet vi får in här kommer att användas tillsammans med övrigt material för att få en 
uppfattning om och en inblick i hur detta medium har kommit till biblioteken och varför. 
 
Mvh Thomas Nyström & Olle Berg 


