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1. Inledning 

Tv-spel har sedan de först trädde in i allmänhetens medvetande varit föremål för 
diskussion och oro.1 Detta påminner naturligtvis om hur andra populära medier 
har debatterats: filmen, radion och televisionen möttes alla av misstänksamhet 
eller motstånd när de kom inte minst för att de ansågs moraliskt tvivelaktiga.2 
Även debatten om videovåld som blossade upp i svenska medier på 1980-talet bär 
en del likheter med hur tv-spel diskuterats i medier bland annat i samband med 
skolskjutningar och krig.3 När tonläget inte varit fullt så högt har tv-spel, i både 
akademiska och mediala sammanhang, ändå kunnat avfärdas som en barnslig, 
kommersiell, endimensionell och potentiellt hälsovådlig underhållningsform utan 
något större kulturellt värde.4 Tv-spel har historiskt, med andra ord, enkelt kunnat 
placeras in i facket ”populärkultur” – en kultur särskild från den finare, högre an-
sedda kulturen.5 

På senare år har dock spelen lyfts fram och diskuterats hos olika kulturin-
stitutioner. Tekniska museet har exempelvis i skrivande stund utställningen Game 
On 2.0 där besökare får se, läsa om och spela en utvald mängd titlar från spel-
historien.6 Samtidigt påbörjade Museum of Modern Arts i New York i slutet av 
2012 arbetet med en egen spelsamling.7 I biblioteksvärlden har liknande diskuss-
ioner först, inte minst i relation till frågan om vilka medier biblioteken över huvud 
taget ska tillhandahålla, och för vilka syften. Trots detta började man i Malmö år 
2006 att låna ut tv-spel till allmänheten,8 och i min egen hemstad Örebro finns tv-
spel idag både för utlån och användande på plats på både stadsbiblioteket och 
flera av bibliotekets filialer.9 På Örebros bibliotek finner man dock alla tv-spel på 
barn- och ungdomsavdelningarna, vilket går hand i hand med vad James Newman 
                                                 
1 Egenfeldt-Nielsen, S., Heide Smith, J., & Pajares Tosca, S. (2008), Understanding Video Games: the Es-
sential Introduction, s. 132. 
2 Se Drotner, K. (1999), Unge, medier og modernitet: pejlinger i et foranderligt landskab. 
3 Jahn-Sudmann & Stockmann (2008), ”Introduction”, i: Computer Games as Sociocultural Phenomon: 
Games Withour Frontiers – War Without Tears (2008). Red: Jahn-Sudmann, A & Stockmann, R., s. xiv. 
4 Newman, J. (2004), Videogames, s. 5; Jahn-Sudmann, A & Stockmann, R. (eds. 2008), s. xiv; Egenfeldt-
Nielsen, S., Heide Smith, J., & Pajares Tosca, S. (2008), s. 133. 
5 Se Storey, J. (2003), Inventing Popular Culture: From Folklore to Globalization. 
6 Tekniska museets webbplats > Besöka > Utställningar > Game On 2.0 – världens största dataspelsutställ-
ning 
7 Antonelli, Paola (2012), ”Video Games: 14 in the Collection, for Starters”. 
8 Kuprijanko, A. (2005), ”Malmö först i landet med att låna ut tv-spel”. 
9 Örebro biblioteks webbplats > Unga > Tv-spel 
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menar vara en av missuppfattningarna som gjort att forskare så länge förbisett tv-
spel som ett legitimt forskningsområde – att spel fortfarande ses som ett trivialt 
medium för barn.10 

 Här kan man alltså se att spel fått ett visst utrymme i bibliotekens bestånd. 
Kan det vara som uppsatsförfattarna Fredrik Vanek och Malin Wiklander frågar 
sig i inledningen till magisteruppsatsen TV-spel och folkbibliotek – nya medier, 
mediepanik och biblioteksdiskurser, att ”den generella uppfattningen om TV-spel 
inom biblioteksvärlden håller på att förändras”?11 Eller kan man fortfarande se 
tecken på tidigare förhärskande (miss)uppfattningar om tv-spels kulturella och 
sociala kvaliteter, vilka det är som spelar och vad spel ”är”?  

 

                                                 
10 Newman, J. (2004), s. 5. 
11 Vanek, F. & Wiklander, M. (2008), ”TV-spel och folkbibliotek – nya medier, mediepanik och biblioteks-
diskurser”, s. 2. 
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2. Tidigare forskning 

För att ringa in diskussionen om tv-spel, kultur och folkbibliotek har jag valt att 
fokusera på forskning kring dessa tre aspekter både separat och i relation till 
varandra. Jag börjar med en inledande överblick över forskningen om bibliotekets 
upplevda roll, bokens ställning på biblioteket och kulturens plats där. Detta följs 
av ett avsnitt om tv-spel och dess status som kultur, hur tv-spel diskuterats och 
problematiserats, och ett kortare nedslag i dess olika definitioner. Avslutningsvis 
presenteras forskningen på tv-spel specifikt i relation till bibliotek, både internat-
ionellt och i en svensk kontext.  

Boken, kulturen, och bibliotekets roll 
Folkbiblioteket har enligt Joacim Hansson länge burit med sig en bibliotekarieroll 
som ”missionär för bildning, böcker och god kultur”.12 Redan i slutet av 1800-talet 
framträder denna roll hos de amerikanska folkbiblioteken som vuxit fram tidigare 
under århundradet, en roll som axlas av bibliotekarierna själva. I Sverige utforma-
des mellan 1956-1958 Greta Renborgs Dalaprojektet som en uppsökande verk-
samhet för att nå ut bland glesbygdens befolkning, dit biblioteken tidigare inte 
hade nått, och man ordnade bland annat tonårsträffar och dans för att kunna locka 
ungdomar till dessa verksamheter – en verksamhet med samma bildande och läs-
främjande syfte som de amerikanska folkbiblioteken hade haft.13  Hansson påpe-
kar att den uppsökande verksamheten i Sverige under 1960- och 70-talen blev en 
av de mest prioriterade verksamhetsformerna, där det ”sociala” biblioteket tog 
form i syfte att synas och göra sig tillgänglig för folk som inte annars hade till-
gång till eller besökte bibliotek – ett sätt att locka in folk i bildning och läsning. I 
USA handlade denna bildning om specifika moraluppfattningar och smaker, och 
tog sig uttryck som ett brett tryck från politiskt håll att censurera och styra biblio-
tekens bestånd. Hansson påpekar att detta inte lett till någon enad front från 
bibliotekssektorn i landet, utan i vissa fall har bibliotekarierna understött beslut att 
exempelvis plocka bort musikskivor av Notorious B.I.G. och Lou Reed eftersom 

                                                 
12 Hansson, Joacim (2005), Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år, s. 24. 
13 Hansson, Joacim (2005), s. 23. 
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de inte överensstämde med den rådande moraluppfattningen hos den politiska 
majoriteten.14 

I Sverige har det dock, enligt Hansson, sett annorlunda ut. Här har det istället 
varit bibliotekariernas egen professionella kontroll av beståndet som stått för en 
viss sorts censur, där man har fungerat som en främjare för kvalitetskontroll och 
det alternativa. I en svensk kontext har det snarast varit det den kommersiella 
mainstream-kulturen som varit ett hot.15 Åse Hedemark lyfter exempelvis fram hur 
delar av den svenska bibliotekariekåren kritiskt uttalade sig om den, som man såg 
det, ökade kommersialiseringen, och man uttryckte en oro för att folk skulle bli 
passiva konsumenter istället för aktiva medborgare.16 I sin avhandling Det före-
ställda folkbiblioteket: En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska 
medier 1970–2006 spårar Hedemark främst två dominanta diskurser som gjort sig 
hörda i ett antal offentliga debatter sedan 1970-talet: den bokliga diskursen, och 
den informationsförmedlande diskursen. Den bokliga diskursen framhåller biblio-
teket som en plats för upplysning och folkbildning, där biblioteken ska fungera 
som kulturarvsbärare och premiera den tryckta, goda skönlitteraturen. Denna dis-
kurs förespråkas i debatterna främst av författare men även yrkesverksamma bib-
liotekarier.17 I rak motsats till detta står i debatten den informationsförmedlande 
diskursen, som främst företräds av debattörer från den akademiska världen och en 
del biblioteksförespråkare. Här ser man istället den nya tekniken som ofrånkom-
lig, och man pekar på hur biblioteken ska underlätta för användare att finna vä-
sentlig information. Kärnan i debatten är ofta vilken roll biblioteken ska ha, och i 
centrum för detta står inte sällan boken: företrädare för den bokliga diskursen lyf-
ter fram dess överlägsna (och i många fall unika) plats på biblioteket, medan före-
trädare för den informationsförmedlande diskursen ser mediet som oväsentligt – 
det är informationen, innehållet, som är centralt. Hedemark påpekar hur denna 
debatt över åren präglats av en polarisering mellan dessa diskurser, vilket fram-
trätt inte minst i hur man ofta framställt de olika medieformerna som helt väsen-
skillda.18  

Man kan till viss del känna igen detta även i Jofrid Karner Smidts kapitel om 
norska bibliotekariers litterära smak och professionella normer. Med stöd i Jan 
Mukařovskýs teorier om artefakters tillskrivna funktioner inom specifika sociala 
grupper beskriver Karner Smidt hur de norska bibliotekarierna i studien både di-
stanserar sig mot den ”akademiska smaken” och dess upplevda världsfrånvändhet, 
och samtidigt avgränsar sig mot det populära – man intar således en slags mellan-

                                                 
14 Hansson, Joacim (2005), s, 24-25. 
15 Hansson, Joacim (2005), s, 26-27. 
16 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket: En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i 
svenska medier 1970–2006, s. 53. 
17 Hedemark, Å. (2009), s. 62. 
18 Hedemark, Å. (2009), s. 158. 
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position.19 Hon grundar sitt kapitel i en enkätundersökning och ett antal djupinter-
vjuer. 

De tillfrågade bibliotekarierna gör en distinktion mellan sin personliga smak 
och sin litteraturförmedlande yrkesfunktion (inköpspolitik) vad gäller populärkul-
tur. Även fast flera av respondenterna beskrev underhållningsvärdet, och tanke-
väckande och gripande element som de viktigaste funktionerna för litteraturen de 
själva läste, var det endast 21% av dem som i någon grad ansåg att folkbiblioteken 
bör köpa in populär serielitteratur. Viktigt att påpeka är dock den interna ambiva-
lensen Karner Smidt lyfter fram; i svaren återfanns både regionala och ålders-
mässiga skillnader, där det exempelvis var 47% av respondenterna från Sogn og 
Fjordane fylke som var positivt inställda till inlöp av populära serier, medan end-
ast 4% av dem från Sør-Trøndelag som gjorde det.20 Generellt företrädde de yngre 
bibliotekarier en mer liberal inköpspolitik, och läser själva populärlitteratur i 
större utsträckning än de äldre respondenterna. En av respondenterana menar att 
hennes äldre kollegor ger uttryck för att den ”lättare” litteraturen främst ska köpas 
in för att locka folk till biblioteket (och få del av den mer ”kvalitativa” litteraturen 
på köpet).21  

Hedemark menar att den starka polariseringen mellan boken och information-
en till viss del avtagit i svensk biblioteksdebatt, men det går som vi ska se ändå att 
skönja spår av den bokliga diskursen även i dagens biblioteksvärld när man tittar 
på dess förhållande till tv-/datorspel.  

Spel som (populär)kultur 
Innan mitten av 1900-talet har alla former av spel (analoga och digitala) tilldragit 
sig väldigt litet akademiskt intresse, och att definiera vad spel ”är” har även senare 
visat sig allt annat än lätt.22 Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith och Su-
sana Pajares Tosca menar dock att definierandet, hur det än görs, är viktigt och 
kan få en rad konsekvenser för hur man förstår spel: 

Define games as narrative and the research grants are likely to end up with departments devo-
ted to film or literature studies. Define games as a subcultural teenage phenomenon and stu-
dies of games are less likely to be funded by ministries of culture, to reach the pages of the 
’serious’ press, or to be available in public or research libraries.23 

Centralt för detta argument är att spel inte är en given sak, utan kan förstås på 
olika sätt beroende på vilka aspekter man lägger tonvikten på. Då föreliggande 
                                                 
19 Karner Smidt, Jofrid (2001), ”Bibliotekarens smag og litteraturformidlingens normer”, s. 308. 
20 Karner Smidt, Jofrid (2001), s. 309. 
21 Karner Smidt, Jofrid (2001), s. 310. 
22 Understanding Video Games: The Essential Introduction (2008), s. 24. 
23 Understanding Video Games: The Essential Introduction (2008), s. 23. 
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uppsats inte undersöker spelen i sig kommer jag inte att gå in alltför djupt på de 
olika vetenskapliga skolorna i ämnet, utan istället kort presentera några av de mer 
framträdande definitioner och diskussioner som förts kring spel och kulturen kring 
dem.  

Egenfeldt-Nielsen m.fl. pekar på två olika sätt att definiera spel: den formella 
definitionen, och den pragmatiska. De formella definitionerna är deskriptiva, och 
försöker beskriva spel på ett så precist och specifikt sätt som möjligt. Författarna 
lyfter fram hur exempelvis David Parlett menar att (icke-elektroniska) spel består 
av två delar – medel (regler och komponenter) och mål (spelet som tävling, det 
finns en vinnare) – medan Chris Crawford pekar på fyra aspekter han menar att 
alla (elektroniska) spel har: representation (spelet representerar något), interaktion 
(spelaren påverkar spel-världen), konflikt (spelet har hinder som måste överkom-
mas) och säkerhet (konflikterna har inte samma konsekvenser i spelet som de 
skulle haft i verkliga livet).24 De pragmatiska definitionerna används istället som 
verktyg för att skapa spel, och har således en preskriptiv karaktär. Ett exempel på 
en sådan definiering är MDA-modellen som utvecklats av Robin Hunicke, Marc 
LeBlanc och Robert Zubeck.25 Här beskrivs spelet (främst digitala) utifrån tre di-
stinkta nivåer: mekaniken (reglerna och koden), dynamiken (hur spelet spelas) och 
estetiken (emotionella intryck hos spelaren). Ett spel består sällan eller aldrig av 
alla tre nivåer, och författarna lyfter fram Tetris som ett exempel: här framhävs 
utmaningen och spelets tidsfördrivande sida, men spelaren får inte del av något 
narrativ eller vad författarna kallar ”expression (game as self-discovery)”. De på-
pekar även att ett spels olika nivåer och kategorier på intet sätt är objektiva, utan 
kräver tolkning och en förståelse för dess kontext.  

Av större intresse för oss är dock hur spel positioneras i relation till männi-
skan och kulturen hon befinner sig i. Man kan i författarnas genomgång av forsk-
ningen kring spel uttyda ett antal dikotomier, bland annat i bilden av hur spelet 
står i relation till sin omvärld. Idén om spelet som en ”magisk cirkel”, en sluten 
värld separerad från omvärlden, lades först fram av den holländske forskaren Jo-
han Huizinga och har sedan dess framhållits i olika former av bland andra Roger 
Caillois och Edward Castronova.26 Här ser man spelen som en plats man kan kliva 
in i, där egna regler råder och där handlingar inte har någon påverkan på världen 
utanför. Det är tydligt att författarna är kritiska till denna beskrivning, och de pe-
kar på en rad faktorer som placerar spel ”i verkligheten”: spel tar tid i anspråk, 
vilket påverkar andra aktiviteter; både humör och beteende kan påverkas (liksom 
vid andra aktiviteter); spel kommunicerar olika saker, som kan påverka oss, för att 
nämna några aspekter. 

                                                 
24 Understanding Video Games: The Essential Introduction (2008), s. 32ff. 
25 Understanding Video Games: The Essential Introduction (2008), 38ff. 
26 Understanding Video Games: The Essential Introduction (2008), s. 24. 
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I nästan direkt kontrast till Huizinga och Caillois fokuserar både medieforska-
ren Marshall McLuhan och utbildaren Brian Sutton-Smith på spel utifrån ett soci-
okulturellt perspektiv.27 Spel, menar McLuhan, reflekterar den sociala människan 
och kan ses som reaktioner på den kulturella kontexten – eller som Egenfeldt-
Nielsen m.fl. uttrycker det; spel avslöjar kulturens natur. Spel i McLuhans förstå-
else kan alltså fungera som sätt att "släppa på spänningar" orsakade av stress i 
sociala sammanhang. Att det skulle finnas sådana "frigörande" funktioner i 
spel(ande), menar Egenfeldt-Nielsen m.fl., finns det dock få studier som styrker. 
Sutton-Smith väljer att se spel inte endast som en spegel av kulturen, utan menar 
att spel även är direkt kopplade till ett samhälles utveckling: med mer avancerade 
sociala system och politiska organisationer kommer också mer komplexa spel.  
Sammantaget blir spel utifrån dessa beskrivningar en samling sociala funktioner, 
verktyg med vilka man kan se och analysera den befintliga kulturella kontexten. 

Som vi ska se så är det få forskare inom det biblioteks- och informationsve-
tenskapliga området som lyfter fram estetiska, konstnärliga eller kulturella 
aspekter av spel, och då främst digitala spel, i en bibliotekskontext. I relation till 
diskussionen om populärlitteraturen i biblioteksfältet som Karner Smidt tog upp 
ovan är det kanske inte så konstigt, om man också inser att digitala spel i de allra 
flesta sammanhang definieras som just populärkultur. Egenfeldt-Nielsen m.fl. 
lyfter dock bland annat fram medieforskaren Henry Jenkins som, med grund i 
kulturkritikern Gilbert Seldes diskussion om USA:s populära konstformer, argu-
menterar för hur digitala spel genom sin populära estetik och sitt (i mainstream-
sammanhang) breda tilltal erbjuder nya erfarenheter, och potential för experimen-
terande och innovation på ett tillgängligt vis.28 Tillgängligheten är för både 
Jenkins och Seldes central för den populära estetiken: Seldes "lively arts" (ex. 
jazz, Broadway-musikaler och Hollywood-film) och spelen hos Jenkins har en 
demokratisk roll och funktion, eftersom de används av "average citizens".29 

Diskursen kring tv-spel har formats, och formas i stor utsträckning fortfa-
rande, av diskussionen om tv-spel som våldsamma och om inte direkt farliga så 
åtminstone problematiska. Detta bygger, menar flera av författarna, inte minst på 
uppfattningen att spel är något för barn.30 Vad detta ändå har medfört är att spel, i 
egenskap av populärkultur, upplevts som en lägre kultur för oftast manliga (unga) 
nördar. Jesper Juul ser flera möjliga anledningar till detta, och han påpekar att 
många spel ofta fokuserar mer på de mekaniska aspekterna (t.ex. att flytta runt 
objekt i ett rum) snarare än på de mer relationella och emotionella – och mer 
komplexa – interaktionerna mellan människor.31 Juul menar dock att tv-spels upp-
                                                 
27 Understanding Video Games: The Essential Introduction (2008), s. 28. 
28 Understanding Video Games: The Essential Introduction (2008), s. 31f. 
29 Jenkins, H., i Understanding Video Games: The Essential Introduction (2008), s. 31f. 
30 Newman, J. (2004), Videogames, s. 5; Jahn-Sudmann, A & Stockmann, R. (eds. 2008), s. xiv; Understan-
ding Video Games: The Essential Introduction (2008), s. 133. 
31 Juul, J. (2005), Half-Real: Video Games: Between Real Rules and Fictional Worlds, s. 20. 
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levt lägre kulturella status snarast beror på en snäv uppfattning om vad den högre 
kulturen eller konsten är.  

Värt att observera är att tv-spel i sin grund är interaktiva och uppbyggda av 
regler, något andra narrativt fokuserade medier som romaner och filmer sällan är. 
Detta i sig medför att man kan behöva andra analytiska modeller och verktyg för 
att bedöma och analysera tv-spel om man ska diskutera dess potential som kultur 
och konst. Egenfeldt m.fl. påpekar hur tv-spel är underskattade som konstform till 
stor del ”because the criteria are not suited for their particular qualities.”32 Detta 
påminner om hur medieforskaren Kirsten Drotner diskuterar i en bibliotekskon-
text huruvida det inte behövs specifika kvalitetskriterier för andra medier än 
boken, just med tanke på hur medierna har olika förutsättningar både på producent 
och konsumentsidan.33 

En för flera författare viktig poäng är att tv-spel, i egenskap av att vara inter-
aktiva, behöver upplevas för att kunna förstås och på ett vettigt sätt diskuteras. 
James Newman menar exempelvis att tv-spel lätt uppfattas som barnsliga och 
ytliga på grund av sin yttre framtoning – exempelvis Super Mario Bros med sina 
starka färger och med ett mål att hoppa på fienders huvuden – när spelare själva 
oftare uppfattar spelets ”känsla” (ex. kontrollen, hur spelet fungerar tekniskt) som 
viktig och betydelsefull.34 Peter Vorderer och Jennings Bryant lyfter i antologin 
Playing Video Games: Motives, Responses, and Consequenses fram hur utma-
ningen, eller tävlingen, i ett spel har stor betydelse för varför folk väljer ett spel 
framför ett annat, eller väljer spel över andra medier. De pekar även på hur klas-
siska aspekter som nyfikenhet, överraskning och spänning – vanliga grepp i film – 
i tv-spel upplevs annorlunda än i andra medier tack vare den interaktiva dimens-
ionen.35 

Folkbibliotek och spel 
Det har skrivits förhållandevis få vetenskapliga publikationer som behandlar spel 
på bibliotek generellt, och utöver ovan nämnda forskning så har en stor del av den 
spellitteraturen som inte berör designaspekter ofta behandlat spel ur ett pedago-
giskt perspektiv. James Paul Gee har exempelvis ägnat det senaste decenniet åt 
hur spel kan användas i klassrum och för att träna läskunnighet (literacy) i ett an-

                                                 
32 Understanding Video Games: The Essential Introduction (2008), 134. 
33 Drotner, K. (1999), s. 224f. 
34 Newman, J. (2004), s. 5f. 
35 Playing Video Games: Motives, Responses, and Consequences (2006). Red: Vorderer, P. & Bryant, J., s. 
2f. 
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tal monografier och artiklar.36 Ett annat exempel är Sara de Freitas som även hon 
fokuserar på lärande och spel eller simuleringar.37 Denna fokusering på spel ur ett 
nyttoperspektiv, där spelen fyller en pedagogisk eller bildande funktion, gäller 
även litteraturen som involverar biblioteken.38 

En sökning i LIBRIS på olika kombinationer av ”game*/gaming”, ”librar*” 
(och motsvarande sökningar på svenska) ger nästan inga relevanta resultat utöver 
en handfull magisteruppsatser – dessa kommer jag in på närmare här nedan. Detta 
kan tyckas lite märkligt med tanke på att spel i en vid bemärkelse har funnits på 
bibliotek åtminstone sedan mitten av 1800-talet. En framträdande person på om-
rådet är dock Scott Nicholson, docent i informationsvetenskap vid Syracuse Uni-
versity. Nicholson lyfter fram hur brädspel under 1800-talet bland annat användes 
för att lära ut och propagera god moral, och hur bibliotek öppnade rum för hasard-
spel och biljard för att locka ut folk – främst arbetande män – från pubarna och till 
(folk)biblioteken istället.39 Ett exempel var brädspelet The Checkered Game of 
Life, där spelarna vandrade genom livet och fick poäng för moraliskt korrekta val, 
eller ”bestraffades” för moraliskt inkorrekta val. 

Ett spel som länge haft en någorlunda stabil position på många bibliotek är 
schack. I mitten av 1800-talet startade ett av USA:s äldsta spelprogam på the 
Mechanic’s Institute Library i San Fransisco, vilket nu är den idag äldsta fortfa-
rande aktiva schackklubben i landet.40 Nicholson lyfter fram flera exempel på 
bibliotek som idag har schackklubbar och organiserar schackturneringar, men 
även ett uppmärksammat fall där en besökare på ett bibliotek i New Rochelle, 
New York 1992 blev arresterad efter att ha först ha spelat schack med en medbe-
sökare och sedan, efter tillsägelse, haft brädet framme och följt en schackbok en-
sam.41 

Detta, menar han, hänger ihop med hur vissa bibliotekarier betraktar nya typer 
av aktiviteter eller medier på biblioteket som ett potentiellt hot. Idag innehar 
schack fortfarande en säregen plats på många bibliotek, även i Sverige. Bengt 
Albertsson tittade i sin uppsats Spelöppning: En studie över schackets plats på 
folkbibliotek och dess betydelse för folkbibliotekets mötesplatsfunktion, på hur 

                                                 
36 Se bland annat Gee, J.P. (2012), ”Digital Games and Libraries”; (2007), What video games have to teach us 
about learning and literacy; (2007), Good video games and good learning: collected essays on video games, 
learning, and literacy; (2005), Why video games are good for your soul: pleasure and learning. 
37 Se Dunwell, I. m.fl. (2013), ”Facilitating Intuitive-Guided Learning in a Serious Game through Integration 
with a Learning Content Management System”; Digital games and learning (2011). Red: de Freitas, S. & 
Maharg, P. 
38 Se exempelvis Mayer, B. & Harris, C. (2010), Libraries Got Game: Aligned Learning through Modern 
Board Games; Leach, G.J. & Sugarman, T.S. (2005), ”Play to win! Using games in library instruction to 
enhance student learning”; Woodson, D.E., Timm, D.F. & Jones, D. (2011), ”Teaching Kids About Healthy 
Lifestyles Through Stories and Games: Partnering With Public Libraries to Reach Local Children”. 
39 Nicholson, S. (2013a),”Playing in the Past: A History of Games, Toys, and Puzzles in North American 
Libraries”, s. 343. 
40 Nicholson, S. (2013a), s. 344. 
41 Nicholson, S. (2013a), s. 344. 
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schack används och ramas in på 49 folkbibliotek i Västra Götalands län.42 En för-
hållandevis stor andel, 43 av de tillfrågade biblioteken, hade schack varav 28 av 
dessa hade spelet i vuxenavdelningen, medan 27 av biblioteken hade andra spel än 
schack, varav 23 av dessa hade sina spel på barn- och ungdomsavdelningen.43 Det 
är tydligt att spel i en vidare bemärkelse är något man förknippar med barnverk-
samheten. Anledningen att man hade andra spel var främst för att erbjuda en 
sysselsättning och för att bidra till biblioteket som mötesplats, medan den pedago-
giska aspekten inte var speciellt viktig.44 Intressant nog var det många av biblio-
teken som inte hade någon specifik anledning att ha just schack på biblioteket – 
åtminstone inte som de tillfrågade kände till. Att schack har en särställning 
gentemot andra spel är dock tydligt; flera av biblioteken nämnde som skäl att spe-
let är ”kreativt och utvecklande”, och att det är ett ”etablerat spel”.45 

I USA har Nicholson i en tidigare studie gjort en kvantitativ studie över om, 
hur, i vilken utsträckning och varför man på folkbibliotek i USA använder sig av 
spel, både digitala och analoga.46 400 slumpvis valda folkbibliotek av varierande 
storlek deltog i undersökningen, där det framkom att 78% stödde spel på något 
vis, runt 40% hade formella spelprogram av olika slag, och cirka 20% av biblio-
teken hade spel för utlån. Intressant är också frågan varför man ordnade spelpro-
gram (spelrelaterade aktiviteter, som turneringar) på biblioteket. När bibliotekarier 
blev tillfrågade att lista alla önskvärda mål med programmen var det mest popu-
lära svaret – det flest listade – att erbjuda (ytterligare) en underhållningsform åt 
sina besökare. När de istället skulle nämna det enskilt viktigaste målet var det 
istället marknadsföringssyftet – att locka "an underserved group of users to the 
library" – som var viktigast.47 Övriga anledningar var bland annat att erbjuda en 
service för sina besökare, att öka bibliotekets roll som mötesplats och att erbjuda 
underhållning. Det minst viktiga tycktes vara att bidra till att främja och lyfta fram 
spelmediets kulturella vikt.  Nicholson menar att man i stor utsträckning använder 
spel i speciella program i marknadsföringssyfte, men att spel som en etablerad 
service inte ännu är självklart. 

I en svensk kontext är det främst just på magisternivå man tagit sig an frågan 
om spel på bibliotek, både ur ett kulturellt och ur ett socialt perspektiv. Martina 
Johansson och Kristin Nilsson har fokuserat på datorspel på folkbibliotek och 
bibliotekariers syn på datorspelen i en kvalitativ intervjustudie.48 De fann att det 

                                                 
42 Albertsson, B. (1998), Spelöppning: En studie över schackets plats på folkbibliotek och dess betydelse för 
folkbibliotekets mötesplatsfunktion. 
43 Albertsson, B. (1998), s. 29; s. 42. 
44 Albertsson, B. (1998), s. 43. 
45 Albertsson, B. (1998), s. 30. 
46 Nicholson, S. (2009), ”Go Back to Start: Gathering Baseline Data about Gaming in Libraries”. 
47 Nicholson, S. (2009), s. 210. 
48 Johansson, M. & Nilsson, K. (2003), Datorspel till nytta eller nöje - En intervjuundersökning utifrån folk-
bibliotekariers perspektiv. 
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rådde delade meningar om vilket innehåll spelen skulle ha för att finnas i bestån-
det; några bibliotekarier ansåg att det enbart skulle finnas pedagogiska datorspel 
medan andra kunde se fördelar med att ha underhållning också. Man placerade in 
de svar man fick i tre olika strategier; den traditionalistiska (framhäver bildnings-
funktionen och kulturarvet), den pragmatiska (framhäver nyttoaspekten), och den 
emancipatoriska strategin (framhäver den kritiska verksamheten).49 Dessa strate-
gier var inte ömsesidigt uteslutande och flera av bibliotekarierna kunde placeras i 
två olika, där majoriteten av bibliotekarierna pendlar mellan traditionalistiska och 
den pragmatiska, eller den pragmatiska och den emancipatoriska strategin.50 För-
fattarna visar att urvalet av spel baserat på användares efterfrågan var helt bero-
ende av inom vilken strategi bibliotekarien placerade sig; exempelvis en bibliote-
karie inom den pragmatiska strategin köpte inte in datorspel på efterfrågan om det 
inte var av pedagogisk natur.  En åsikt om kvaliteten på inköp kunde också på-
verka om man valde att köpa in spel på efterfrågan, och författarna resonerar kring 
varför vissa bibliotekarier är av uppfattningen att spel håller en generellt lägre 
kvalitetsmässig nivå.51 

Två tidsmässigt mer aktuella uppsatser har skrivits av Maria Gezelius och 
Anna Griph, respektive Fredrik Vanek och Malin Wiklander. Gezelius och Griph 
har i sin uppsats Folkbibliotek och TV-spelande ungdomar – en studie i bibliote-
kariers attityder och värderingar när det gäller ett nytt medium på biblioteket i 
likhet med ovan nämnda Johansson och Nilsson utfört en intervjustudie baserad 
på litteraturpedagogiska teorier sökt närma sig frågan om bibliotekariers syn på 
spel och nya medier på bibliotek.52 De har utifrån Maj Klassons begreppsapparat 
analyserat respondenternas syn på tv-spel genom att dela in utsagorna i tre strate-
gier: marknadsstrategin, förmyndarstrategin och samspelsstrategin. Marknadsstra-
tegin kommer, menar författarna, bland annat till uttryck när respondenterna talar 
om att göra urval baserat på besökarnas efterfrågan, medan förmyndarstrategin 
kännetecknas av ett folkbildarideal som bygger på bibliotekariernas egna urval av 
kvalitativa medier. Samspelsstrategin kommer till uttryck i form av respondenter-
nas vilja att utgå ifrån barn och ungdomars egna erfarenheter. Författarna finner 
bland annat att ett flertal av de intervjuade bibliotekarierna anser att tv-spel bör 
kunna erbjudas, men att det av ekonomiska skäl kommer få konsekvenser för 
andra medier. Respondenterna anser sig också vara för dåligt insatt i mediet för att 
kunna satsa på det fullt ut, men av demokratiska skäl bör man se över det.53 De 
uttrycker också hur våldsaspekten påverkar inköp, men att samma kvalitetskrite-
rier ska gälla för alla medier man tillhandahåller. Här kan man reflektera över hur 
                                                 
49 Johansson, M. & Nilsson, K. (2003), s. 32f. 
50 Johansson, M. & Nilsson, K. (2003), s. 60. 
51 Johansson, M. & Nilsson, K. (2003), s. 65. 
52 Gezelius, M. & Griph, A. (2006), Folkbibliotek och TV-spelande ungdomar – en studie i bibliotekariers 
attityder och värderingar när det gäller ett nytt medium på biblioteket 
53 Gezelius, M. & Griph, A. (2006), s. 58. 
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detta ska gå till om man som bibliotekarie samtidigt inte upplever att man är insatt 
i mediet som sådant – hur vet man vad som är kvalitet, och hur man hittar det, en 
fråga som Johansson och Nilsson också ställer sig i ovan tidigare nämnda upp-
sats.54 

Fredik Vanek och Malin Wiklander har i sin uppsats TV-spel och folkbibliotek 
– nya medier, mediepanik och biblioteksdiskurser valt att utgå ifrån en debatt rö-
rande tv-spel på folkbibliotek som gjorde sig hörd i dagspress, på bloggar och i 
tidskrifter i början av 2008.55 De utför en diskursanalys inom ramen för teorier om 
nya medier och mediepanik.  I debatten framträder spår av klassiska motsättningar 
rörande kvalitet, kultur och folkbildningsidealet, och författarna tycker sig finna 
en diskurs om tv-spel som ”ointellektuell underhållning och som en aktivitet för 
barn och ungdomar, vilket antagligen uppfattas som att den är övergående.”56 
Detta känner vi igen från beskrivningen från tidigare kapitel, av hur spelkulturen 
uppfattats och porträtterats i media. Det finns dock även en mer öppen, ”interaktiv 
diskurs” som författarna kallar det, där som lutar sig mer åt efterfrågan – utan att 
för den delen låta kvalitetsaspekten försvinna helt. Man talar alltså här om en 
maktkamp, likt den som vi har sett på folkbibliotek om bokens särställning och 
bibliotekens bildningsideal, här mellan denna interaktiva diskurs och den folk-
bildande diskursen, och i Hedemarks avhandling den bokliga och den informat-
ionsförmedlande diskursen.  

                                                 
54 Johansson, M. & Nilsson, K. (2003), s. 64. 
55 Vanek, F. & Wiklander, M. (2008), TV-spel och folkbibliotek – nya medier, mediepanik och biblioteksdis-
kurser. 
56 Vanek, F. & Wiklander, M. (2008), s. 58. 
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3. Teoretiska utgångspunkter och syfte 

Denna uppsats behandlar tv-spel ur ett sociokulturellt perspektiv, där individen 
och kulturen står i nära samspel med varandra. Tv-spel kan svårligen förstås utan 
att ta både dess sociokulturella kontext och dess användande i beaktning.57 Att 
välja att studera tv-spel och dess kulturella status innebär även att man bör defini-
era vad det är för kultur man talar om, och hur man ska förstå denna kulturs status 
i relation till sin omgivning.  

Analoga och digitala spel 
I denna uppsats kommer orden spel, analoga/digitala spel, och tv-/datorspel an-
vändas frekvent, varför det kan vara värt att specificera vad det är jag menar när 
jag använder respektive begrepp. Spel syftar här till den vidare bemärkelse inom 
vilket alla former av analoga och digitala spel ryms. Både i min egen studie och i 
den tidigare forskningen skiljer man på fysiska spel som inte kräver någon form 
av elektronisk informationsbärare, och de elektroniska spel som lagras digitalt. De 
tidigare benämner jag som analoga spel och det är då ofta spel som schack eller 
andra brädspel som åsyftas, medan de digitala spelen rymmer spel både för tv-
spelskonsoler och datorspel, spel för surfplattor och spel på nätet. I uppsatsen an-
vänds orden tv-spel och datorspel ibland synonymt, i de fall där skillnaden (platt-
formen de spelas på) inte påverkar resonemanget.  

Kultur som begrepp 
Ordet kultur kan definieras på en rad olika sätt, beroende på i vilket syfte och uti-
från vilket forskningsområde man använder begreppet. Johan Fornäs, svensk me-
die- och kommunikationsforskare, delar in begreppet i fyra huvudsakliga definit-
ioner: ontologisk, antropologisk, estetisk och hermeneutisk.58 Den ontologiska 
definitionen av begreppet är den ursprungliga, där kulturen står för det odlade 

                                                 
57 För en diskussion om detta, se Tidigare forskning. 
58 Fornäs, J. (2012), Kultur. 
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eller det av människan ordnade – samhället. Här placerar han även in kulturarvs-
begreppet, då det rör sig om kultur som en större enhet, en generell kultur.59 Den 
antropologiska kulturen berör livsformer och -stilar, och betonar på många sätt 
olikhet och relativism.60 Här är det, menar Fornäs, både en polarisering och en 
pluralisering av kulturer som lyfts fram. Kultur som ett estetiskt begrepp innefat-
tar främst de olika konstarterna, och kulturlivet betonas och differentieras från 
arbetslivet, industrin och tekniken.61 Här finner man ofta den för gemene man eta-
blerade meningen av begreppet kultur, och Fornäs pekar på hur man i många 
samhällen när man talar om kultursektorn eller kulturpolitik har just denna definit-
ion i åtanke. En hermeneutisk förståelse av kulturbegreppet söker föra samman de 
tre övriga definitionerna, men fokuserar här på meningsskapande praktiker.62 
Fornäs menar att de tre tidigare definitionerna kan förstås, förklaras och analyse-
ras genom denna fjärde kulturform. Han påpekar att ”likväl som det kulturella 
alltid utgör ett samspel mellan artefakter och idéer så bygger det också på en dia-
lektik mellan nedärvda traditionsförråd och nyskapande kreativitet.”63 

I likhet med detta lyfter John Storey, framträdande forskare inom medie- och 
kulturstudier, fram hur man inom det forskningsfält som brukar kallas culture stu-
dies främst definierar ordet kultur som just ”[…] the shared meanings we make 
and encounter in our daily lives.”64 Kulturer består, enligt Storey, inte av de fak-
tiska produkter, de ”texter” (böcker, filmer, sånger etc.), som människor får fram, 
utan uppstår snarast i produktionen, spridningen och konsumtionen av mening, 
vad han benämner som de meningsskapande praktiker och processer vi delar.65 
Kultur är, som han uttrycker det, ”[…] how we make sense of ourselves and the 
world around us; it is the practice through which we share and contest meanings 
of ourselves, of each other, and of the world.”66 Centralt för både Fornäs och 
Storey är att kultur är rörliga processer, där mening är något flytande, och något 
som det ofta kämpas om – vilken mening som är ”rätt”, vilken förståelse av ett 
fenomen som är det legitima.  

Populärkultur 
Begreppet populärkultur är likt ordet kultur ett mångfacetterat och komplext be-
grepp. Det talas ofta som synonymt med mass- eller folkkultur, även om dessa 

                                                 
59 Fornäs, J. (2012), s. 12ff. 
60 Fornäs, J. (2012), s. 18ff. 
61 Fornäs, J. (2012), s. 23ff. 
62 Fornäs, J. (2012), s. 29ff. 
63 Fornäs, J. (2012), s. 36f. 
64 Storey, J. (2010), Culture Studies and the Study of Popular Culture, s. 2f. 
65 Storey, J. (2010), s. 3. 
66 Storey, J. (2003), Inventing Popular Culture: From Folklore to Globalization, Kindle Locations 44-45. 
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begrepp genom historien har fört med sig olika konnotationer. John Storey talar 
om hur masskulturen enligt tidiga litteraturkritiker som Q.D. Leavis och F.R. Le-
avis var orsaken till sin samtids kulturella förfall, och att utjämnandet av klasser-
na, massutbildning och demokratiseringen av högkulturen enligt T.S. Eliot bidrog 
till en generellt lägre kulturell standard.67 Raiford Guins och Omayra Zaragoza 
Cruz lyfter i antologin Popular Culture: A Reader fram hur masskulturen histo-
riskt sett stått i kontrast till dels den förindustriella, orörda och "genuina" folkkul-
turen (sedd som homogen, organisk och utanför det kapitalistiska samhället), och 
dels högkulturen byggd på sociala och kulturella hierarkier. Även mer moderna 
kulturkritiker som Max Horkheimer och Theodor Adorno har sett masskulturen 
som främst problematisk, där användarna inte bara är passiva konsumenter utan 
rent av aktiva i skapandet av sin egen (fördummade) position.68 

Här kan man alltså se en väldigt ensidig definition och beskrivning av det po-
pulära, där de kulturella konsumenterna är lättlurade och dumma och helt enkelt 
tar in populärkulturen som den är eller som kulturindustrin vill att de ska ta in den. 
I en socialistiskt färgad kulturkritik är detta enligt Stuart Hall en djupt problema-
tisk position att ta, där man ser folk som fullständigt passiva i sin konsumtion.69 
Populärkultur, menar Guins och Cruz, är en term som bär med sig element från 
både folkkultur och masskultur, då det både kan vara en kultur "av folket", och 
samtidigt bibehålla masskulturens låga status.70 John Storey påpekar dock att 
dessa två dimensioner, populärkultur som en dominant struktur ”uppifrån” och 
populärkultur som folklig makt eller folkets språk, i och med introduktionen av 
Antonio Gramcis hegemoni-teori sammanfördes i en motsägelsefull men samspe-
lande enhet: ”we make culture and we are made by culture; there is agency and 
there is structure.”71 Kulturindustrierna har en reell och oproportionell makt att 
representera och definiera genom populärkultur, men samtidigt menar Hall att 
folk har möjlighet att påverka denna representation genom sin egen konsumtion i 
hur denna populärkultur tas emot och används.72 

Storey spårar den skapade distinktionen mellan koncepten hög- och populär-
kultur till 1800-talets andra hälft, och lyfter fram hur överklassen i bland annat 
Boston skapade denna distinktion genom att skapa tydliga gränser mellan under-
hållning och konst, och mellan kommersiella och icke-kommersiella verksamhet-
er, där det populära blev "det andra" mot överklassens "riktiga" kultur.73 Sha-
kespeares pjäser, som under 1800-talet hade satts upp för en stor, heterogen sam-

                                                 
67 Popular Culture: A Reader (2005). Red: Guins, R. & Cruz, O.Z., s. 5. 
68 Popular Culture: A Reader (2005), s. 6.; se bland annat Adorno, T.W. (2005), ”Culture Industry Reconsi-
dered”. 
69 Hall, S. (2005), ”Notes on Deconstructing ’the Popular’”, s. 67. 
70 Popular Culture: A Reader (2005), s. 9. 
71 Storey, J. (2003), s. 4f. 
72 Hall, S. (2005), s. 67. 
73 Storey, J. (2003), s. 32ff. 
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ling människor, blev under 1900-talets andra hälft upptagen i överklassens kultu-
rella sammanhang i form av utbildning (i motsats till underhållning).74 Både Sha-
kespeares pjäser och operan – en underhållningsform som även den tidigare varit 
tillgänglig för den generella allmänheten – gick från att vara öppna tillställningar 
till att tas upp i de slutna salongerna; operor både i Europa och i USA började 
uppföras på andra språk än de inhemska vilket försvårade för de outbildade, och 
de flyttades från de öppna teaterbyggnaderna till andra, för operan specifikt 
byggda anläggningar där man bland annat införde klädkod.75 

Centralt i Storeys beskrivning är hur det populära också ofta är det kommersi-
ella, och utmejslandet av en högre, finare kultur också innebär ett avståndstagande 
från det kommersiella. Operan tog en bildande form, Shakespeare lästes som po-
esi hos medel- och överklassen, och den modernistiska litteraturen distanserade 
sig från det populära genom att göra sig innehållsmässigt mer svårtillgänglig för 
den breda publiken för att "avoid incorporation into the newly emerging cultural 
industries".76 Samtidigt har denna ensidiga bild av populärkulturen utmanats allts-
edan mitten av 1900-talet, bland annat i och med mediestudier och popkonstens 
framväxt. Egenfeldt-Nielsen m.fl. påpekar hur denna utveckling ”have served to 
blur, but not erase, the distinction between high culture and pop culture. Games 
are still categorized within the latter – and still lower – sphere.”77  

Pierre Bourdieu och kulturen 
Med utgångspunkt i populärkulturens ställning inom de kulturella områdena äm-
nar jag använda mig av Pierre Bourdieus forskning som vetenskapligt ramverk för 
denna uppsats, med störst fokus på begreppen fält och smak så som Bourdieu an-
vänder dem. För vidare förståelse definieras även begreppen habitus och kapital. 

Att studera biblioteksvärldens förhållande till tv-spel kan i Bourdieus termer 
vara att studera ett fälts dispositioner, och individers dispositioner i dessa fält, 
gentemot dessa kulturella produkter. Fält i denna bemärkelse kan lite grovt besk-
rivas som sociala rum eller områden där individer eller institutioner konkurrerar 
om (sociala) positioner inom fältet, men även konkurrerar med andra fält.78 Man 
kan exemplifiera med den diskursiva kamp som Åse Hedemark presenterar ovan, 
mellan det litterära fältet och biblioteksfältet; dessa båda fält konkurrerar med 
varandra om makten att definiera biblioteket och dess plats i samhället, samtidigt 
som det inom biblioteksfältet rådde olika meningar. Denna kamp återspeglar den 

                                                 
74 Storey, J. (2003), s. 34ff. 
75 Storey, J. (2003), s. 37ff. 
76 Storey, J. (2003), s. 41f. 
77 Understanding Video Games: The Essential Introduction (2008), s. 134. 
78 Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker (2010). Red: Månsson, P., s. 408. 
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som beskrivs i Konstens regler: Det litterära fältets uppkomst och struktur, där 
personer inom fältet ständigt för en strid om vad som är god och legitim konst.79 
Här framträder en polaritet mellan olika läger, där de intellektuella och de kom-
mersiella fraktionerna står i horisontell motsats, medan de mest erkända och de 
minst erkända medlemmarna inom fältet står i vertikal motsats till varandra.80 Lisa 
Hussey påpekar även hur olika fält inte är klart avgränsade, utan överlappar 
varandra.81 Även detta framträder i beskrivningarna av biblioteksfältet, som över-
lappar inte bara det litterära fältet utan även det informationsvetenskapliga fältet.  

Inom dessa fält rör sig personer och institutioner som besitter och tillskansar 
sig olika former, och mängd, av kapital. I Bourdieus begreppsvärld innebär detta 
både kapital i en finansiell bemärkelse – ekonomiskt kapital – och i symbolisk 
bemärkelse. Den symboliska makten kan i sin tur ta sig olika uttryck, bland annat 
i det för oss mest intressanta kulturella kapitalet. Kulturellt kapital kan tillerkän-
nas av andra genom att man nått en viss status som exempelvis författare, eller 
genom sin bildning inom kulturella områden (universitetslärare, konstnärer, kul-
turkritiker etc).82 Vilken kapitalform och -mängd, eller kapitaldistribution, som är 
den avgörande beror på inom vilket fält man befinner sig.83 Inom den kulturella 
världen är det oftare det kulturella kapitalet som premieras, och man kan rent av 
tona ned vikten av ett ekonomiskt kapital för den kulturella produktionen. Med de 
olika kapitalformerna kommer en symbolisk, och i många avseenden högst reell, 
makt där de dominerande (inom och utom fälten) tillerkänns ”influence and aut-
hority to construct established norms and values and to define legitimate standards 
and culture”.84 

Individer konstruerar sin världsåskådning utifrån bland annat klass, familj, 
kön och utbildning – vad som i Bourdieus terminologi kallas habitus. Dessa sy-
stem av dispositioner utgör det handlingsrum och omedvetna agerandemönster en 
individ har och utövar i en social värld, och de både påverkar och påverkas av 
strukturen och samhället i stort.85 Lisa Hussey påpekar hur skapandet och om-
skapandet av habitus inte bara är en individuell process, utan påverkas lika myck-
et av andra personer i denna sociala värld. Hon lyfter fram hur denna sociala po-
sition – den sociala klassen – i Bourdieus teoribildning bygger lika mycket på att 

                                                 
79 Bourdieu, P. (2000), Konstens regler: Det litterära fältets uppkomst och struktur. 
80 Broady, D. (1998), ”Inledning”, s. 15f; Bourdieu, P. (2000), s. 190ff; Hvenegaard Rasmussen, C. & 
Jochumsen, H. (2013), ”Strategies for public libraries in the 21st century”, s. 85. 
81 Hussey, L. (2010), ”Social Capital, Symbolic Violence, and Fields of Cultural Production: Pierre Bourdieu 
and Library and Information Science”, s. 45. 
82 Månsson, P (2010), s. 398. 
83 Bourdieu, P. (1993), Kultursociologiska texter, s. 270 
84 Hussey, L. (2010), s. 45. 
85 Månsson, P (2010), s. 407; Broady, D. (1998), s. 13; Bourdieu, P. (1977), Outline of a Theory of Practice, 
s. 72. 
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den presenteras som verklighet som på individers egen uppfattning av att vara av 
en viss klass.86 

Direkt kopplat till habitus och de fält individer rör sig i är enligt Bourdieu be-
greppet smak. I Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste lyfter 
Bourdieu fram hur smak – eller kulturell distinktion – för konst specifikt och kul-
tur generellt bygger mer på utbildning och social bakgrund (familj, umgängen 
etc.) än på något inneboende objektivt värde i vissa kulturformer.87 Detta i sin tur 
gör smak till en klassfråga: smaken fungerar här som ”markers of ’class’” (det går 
att urskilja klass baserat på någons smak), och han menar att ”the manners in 
which culture has been acquired lives on in the manner of using” (vår habitus le-
ver vidare i hur och vad vi gör för smakbaserade val inom den sociala struk-
turen).88 Vår sociala klass, vårt objektiva tillstånd för att låna Bourdieus uttryck, i 
samspel med vår egen uppfattning om vår klass avgör vad vi är kapabla att tycka, 
tänka och uppskatta.89 Denna distinktion får också rumsliga konsekvenser, vilket i 
Bourdieus beskrivning bland annat syns i hur placering av olika kulturetablisse-
mang i förhållande till var olika sociala skikt i Paris bor.90  

För analysen av mitt empiriska material kommer både Storeys diskussion om 
populärkultur och Bourdieus analysverktyg ligga som en grund i två bemärkelser. 
Dels ligger dessa texter ”i bakgrunden” och utgör de glasögon med vilket jag läser 
mitt material, och dels kommer jag att använda Bourdieus begreppsapparat i min 
diskussion av materialet i relation till den tidigare forskningen om kultur, tv-spel 
och bibliotek. 

Syfte och frågeställningar 
Utifrån Bourdieus teoretiska ramverk och befintlig litteratur om populärkultur 
ämnar jag utforska vilken kulturell status tv-spel har på svenska folkbibliotek 
idag. Eftersom det har gjorts tidigare kvalitativa studier med liknande tema söker 
jag ta ett bredare grepp om frågan genom att utföra en kvantitativ enkätundersök-
ning. Enkäten rymmer 19 frågor som på ett eller annat vis behandlar dessa huvud-
sakliga frågeställningar: 

• Vilken plats har tv-/datorspel på svenska folkbibliotek?  

• I vilken utsträckning har biblioteken personal som är kunnig inom ämnet? 

                                                 
86 Hussey, L. (2010), s. 42ff. 
87 Bourdieu, P. (2010), Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, s. xxiv. 
88 Bourdieu, P. (2010), s. xxv. 
89 Bourdieu, P. (2010), s. 241; Hussey, L. (2010), s. 43. 
90 Se Månsson, P. (2010), s. 397f. 
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• Vilka faktorer spelar in vid beslut om biblioteken ska ha eller inte ha tv-
spel i sitt bestånd? 

• Vilka urvalskriterier har man för tv-spel, och skiljer de sig från de för öv-
riga medier? 

Frågorna är främst kvantitativt uppbyggda, där jag kommer att kunna ställa de 
olika frågorna i relation till varandra – exempelvis hur förhåller sig frågan om 
vikten av åldersmärkningen vid inköp till vikten av tv-spelets budskap? Vid de 
tillfällen de svarande har kunnat lämna kommentarer kommer dessa att ställas i 
relation till frågorna som berörs. Enkätresultatet kommer löpande i analysen att 
ställas mot den tidigare forskningen i ämnet, och kommer sedan att placeras i den 
teoretiska kontext som Bourdieus begreppsvärld medger.  
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4. Metodologiska ställningstaganden 

I detta kapitel redovisas de metodologiska ställningstaganden som gjorts inför och 
under studien, och hur urval och avgränsningar gjorts. Först presenteras studiens 
syfte i relation till dessa ställningstaganden, följt av en diskussion kring kombinat-
ionen av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik. Därefter presenteras den 
kvantitativa metoden som använts i studien, varpå en genomgång av datain-
samlingen följer. 

Man kan säga att denna studie har ett dubbelt syfte. Studien ämnar att över-
gripande kartlägga utsträckning i vilket folkbibliotek i Sverige tillhandahåller (di-
gitala och analoga) spel för användande på plats och för utlån, hur dessa spel skyl-
tas, placeras och "marknadsförs", och varför man valt att ha eller inte ha spel (och 
motiv till dessa val). Detta placeras sedan i en bredare diskussion om spel som 
kultur, och bibliotekens roll som kulturell plattform; hur står sig spel gentemot 
andra medier (romanen, spelfilmen, ljudboken m.m.) på ett kulturellt plan? Vilka 
attityder finns om spel som kulturell uttrycksform, och hur kommer det till uttryck 
i ovanstående frågor om placering och motiv till inköp eller inte inköp? Den kart-
läggande aspekten vilar således på en kvantitativ metodologisk bas där jag söker 
svar på mer eller mindre slutna frågor med hjälp av en onlineenkät. Den analy-
tiska aspekten av syftet söker med hjälp av svaren från enkäterna spåra mönster 
som kan framträda, och sedan placera in det data jag finner i den bredare diskuss-
ionen om tv-/datorspel på folkbibliotek. Tillvägagångssättet är således främst 
kvantitativt, men jag kommer ta hjälp av de kvalitativa studier som gjorts i ämnet 
för att på så sätt placera in mina svar i en kontext.  

Alan Bryman diskuterar skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forsk-
ning.91 Kvantitativa studier, summerar han kortfattat, involverar ofta en i grunden 
deduktiv metod där forskaren genom kvantifierbar data testar befintliga teorier i 
en mer eller mindre objektiv verklighet, medan kvalitativ forskning ofta inbegri-
per en induktiv ingång där man fokuserar på människans tolkning av världen och 
att utveckla teorier.92 Detta blir relevant för föreliggande studie inte minst ef-
tersom de båda vetenskapliga metoderna ofta förknippas med ett antal ömsesidigt 
uteslutande epistemologiska utgångspunkter, vad Bryman kallar "the qualita-

                                                 
91 Bryman, Alan (2012), Social Research Moethods. 
92 Bryman, Alan (2012), s. 35-36. 
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tive/quantiative divide".93 Ur detta perspektiv blir det problematiskt, om inte rent 
omöjligt, att kombinera metoder förknippade med positivism (som kvantitativa 
enkätundersökningar) med sådana förknippade med konstruktivistiska metoder (så 
som kvalitativa intervjuer). 

Bryman poängterar dock att detta endast är generella tendenser, och att denna 
grova uppdelning mer tjänat ett illustrativt syfte snarare än att demonstrera hur 
forskningsvärlden ser ut; studier som övergripande placerar sig inom den ena 
forskningsstrategin kan samtidigt ha karaktärsdrag från den andra.94 Exempelvis 
lyfter Bryman fram hur kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys tillsammans kan 
producera intressanta och viktiga resultat i studiet av social konstruktion och re-
presentation, där den ena metoden kan komplettera den andra.95 Detta sätt att 
kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder kallas ofta "mixed-methods rese-
arch", och förutsätter enligt Bryman en teknisk inställning till de olika metodolo-
giska systemen; enligt de forskare som intar denna position har visserligen meto-
derna kopplingar till epistemologier och ontologier, men dessa kopplingar är inte 
fasta och metoderna är snarast autonoma och därmed kompatibla.96 Bryman lyfter 
fram ett antal olika funktioner en kombination av de två olika metoderna kan 
fylla, och sätt forskare har använt resultaten: bland annat kan den ena metoden 
bekräfta den andra genom triangulering, eller genom att använda kvantitativ me-
tod för att testa resultaten i en kvalitativ undersökning; andra har använt kvalitativ 
metod för att illustrera eller komplettera kvantitativa resultat; kvantitativ metod 
kan synliggöra strukturer medan kvalitativ metod lyfter fram processer; den ena 
metoden kan hjälpa till att förklara resultat av den andra.97 

Denna uppsats kommer som nämnt utgå ifrån en kvantitativ enkätundersök-
ning. I Brymans ord söker jag just synliggöra de strukturer som kan förekomma 
på folkbibliotek vad gäller tv- och datorspel, och koppla dessa till processer som 
de tidigare kvalitativa studierna pekat på. Jag kommer även att utföra en inne-
hållsanalys av de kommentarer som lämnats i enkäten, vilket utvecklas här nedan. 
Enkäten i sig är skapad och administrerad med onlineverktyget Surveymonkey, 
som automatiskt gör stora delar av kodningen av svaren.98 För att kunna utföra 
analyser av korrelation och samband, och jämföra olika svar med varandra, valde 
jag sedan att importera enkätsvaren till SPSS Statistics där jag i vissa fall gjort om 
variablerna för att passa analysmetoden. 
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Redovisning av enkätenutskicket 
Jag skickade ut enkäten till sammanlagt 445 e-postadresser. Enkätens utformning 
finns att se i Bilaga 1.99 Jag utgick främst ifrån Biblioteksdatabasen som Libris 
tillhandahåller, och fyllde på med e-postadresser som några av de svarande hänvi-
sade till om de exempelvis hade filialer eller andra som ansvarade för inköp. Da-
tabasen består av ”de bibliotek som visar och gör sitt material tillgängligt via Li-
bris tjänster Katalogisering, Fjärrlån eller Låntagarbeställning.”100 Efter att ha råd-
frågat en rad bibliotekarier om bästa källan för ett representativt urval av bibliotek 
visade sig Biblioteksdatabasen vara den som lämpade sig bäst. Ett annat alternativ 
hade varit att söka i BTJ:s biblioteksregister, men där skulle letandet av kontakt-
uppgifter ta mer tid i anspråk än vad ramen för denna uppsats medger. Det var, 
med detta i åtanke, mycket svårt att komma över ett register över bibliotek där jag 
skulle kunna göra ett urval baserat på variabler som storlek, geografisk position, 
stadsbibliotek/landsortsbibliotek etc. Huruvida det urval jag nedan har gjort är 
representativt för populationen i stort (landets folkbibliotek) är därmed mycket 
svårt att fastställa.  

Jag valde att filtrera posterna i databasen så att den endast visade Folkbiblio-
tek och kommunbibliotek, eftersom det var kring denna organisationstyp och detta 
biblioteksfält som min frågeställning rörde sig. Jag filtrerade även bort bibliotek 
som stod som inaktiva. Detta lämnade mig med totalt 424 poster, varav 418 hade 
e-postadresser inlagda i databasen. Efter att ha skickat iväg en förfrågan till 
ovanstående 418 potentiella respondenter, och återkopplat med några för att få fler 
adresser att skicka till och andra som inte kunde nyttjas, ser e-
postsammanställningen ut så här:  
  

                                                 
99 Bilaga 1. 
100 Libris Biblioteksdatabasens webbplats > Om biblioteksdatabasen 
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Tabell 1. Enkätsvar per e-post. 

E-post Antal 

  
Besvarade 286 

Delvis besvarade 24 

Helt besvarade 263 

 

Ej besvarade 154 

Återsända (ej framkomna) 6 

Omdirigerade 4 

  
Totalt 440 

  

 

De omdirigerade är de adresser där jag blivit ombedd att skicka enkäten till en 
annan e-postadress. Dessa ”extra” adresser räknas med i den totala siffran, varför 
jag väljer att räkna bort dessa omdirigerade. Om vi också räknar bort de återsända 
(utskick där mottagaradressen inte fanns eller var felaktig), och endast räknar med 
de fullständiga svaren, får vi följande svarsfrekvensuträkning: Helt besvarade / 
(Helt besvarade + Obesvarade - Återsända), vilket ger en svarsfrekvens på 63,7%. 
Denna siffra gäller för utskicket i stort; de olika frågorna har olika många sva-
rande – varav vissa ”delvis besvarade” finns med i ett antal av frågorna – varför 
jag kommer att presentera antal svaranden för respektive fråga i själva undersök-
ningen.  

Ser vi det i relation till Kungliga bibliotekets folkbiblioteksstatistik för 2013 
som visar att det finns 1169 huvud- och filialbibliotek i landet så har 24,4% av 
dessa svarat på enkäten.101 Detta ska man naturligtvis ställa mot ovanstående fak-
tum, att enkätens olika frågor också har stor variation i svarsfrekvens. Dessutom 
säger denna siffra inget om hur pass representativ min urvalsgrupp är i förhållande 
till den större populationen: det är mycket svårt att veta vilka bibliotek det är som 
registrerat sig i KB:s register där jag hämtat kontaktuppgifterna, och vilka biblio-
tek av dessa som valde att inte svara på enkäten – det kan mycket väl förhålla sig 
så att en stor del av dessa inte svarade för att de inte hade tv-spel på biblioteket 

                                                 
101 Kungliga bibliotekets webbplats > Bibliotekssamverkan > Statistik & Kvalitet > Biblioteksstatistik > 
Folkbibliotek 2013 > ”Folkbibliotek 2013 alla resultat” 
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och därmed inte fann enkäten relevant eller intressant för dem. Detta försökte jag 
adressera i missivbrevet som föranledde undersökningen, där jag specifikt efter-
frågar svar även från bibliotek som inte har tv-/datorspel på biblioteket.102 

Kvantitativ analys av enkätundersökningen 
Enkäten denna studie bygger på är i första hand bestående av en rad mer eller 
mindre slutna frågor, men lämnar också ett antal tillfällen att kommentera eller 
vidareutveckla svaren. Frågorna består av en blandning av vad Jan Trost kallar 
sakfrågor, attityd- eller åsiktsfrågor och tabellariska frågor.103 Alla frågorna i enkä-
ten, med de fåtal kommentarsfält som finns, är strukturerade slutna frågor med 
färdiga svarsalternativ. Trost påpekar hur det är administrativt otympligt att arbeta 
med många öppna frågor eftersom det dels blir många svar som blir svåra att tolka 
eller analysera, och att det kan vara svårt att läsa. Dessutom kan det innebära att 
många inte orkar svara på frågorna om det upplevs som för mycket att skriva.104 
Med tanke på att syftet med denna studie är att ta ett vidare grepp om dessa frågor 
är det centralt att jag både riktar mig till så många bibliotek som möjligt, och att 
jag strukturerar enkäten på ett sådant sätt att analysen blir överkomlig och genom-
förbar. Målet är som nämnt att synliggöra strukturer, vilket enkätfrågor av denna 
typ möjliggör.  

Själva kodningen och analysen i SPSS består i att av varje fråga och svarsal-
ternativ skapa variabler som passar med vilken typ av fråga det är och hur jag 
lämpligast analyserar denna. Bryman diskuterar i sin text de olika typerna av vari-
abler och för vad de passar:  

Intervall/ratio-variabler används när avståndet mellan de olika kategorierna är 
lika långa, som exempelvis när man räknar med tid, vikt, ålder, antal osv.  

Ordinala variabler är variabler som kan rankas, men där avståndet inte är kon-
stant mellan kategorierna. Det kan exempelvis handla om ålderskategorier 
(”21-30, 31-40” osv).  

Nominala variabler räknas som kategoriska variabler, i det att det är kategorier 
som inte går att rangordna. Bryman exemplifierar med en studie om träning, 
där en fråga handlar om vilka skäl en person har att träna och svarsalternati-
ven bland annat är ”relaxation” och ”lose weight”. 
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103 Trost, Jan (2012), Enkätboken, s. 65-71. 
104 Trost (2012), s. 72ff. 
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Dikotomiska variabler har endast två kategorier, vilket kan vara frågor om kön 
(man/kvinna) eller sådant som genererar ett ja eller ett nej.105 

I föreliggande enkät har jag använt mig av ordinala och nominala variabler. Ordi-
nala variabler har använts för frågor som ber respondenten ange på en skala 1-5 
hur väl hen håller med om påståendet, eller på samma skala hur viktig en faktor är 
(Se exempelvis frågorna 9 och 13 i enkäten). Bryman påpekar att skalor av detta 
slag av vissa argumenteras kunna vara intervall/ratio-variabler, men i strikt me-
ning är ordinalvariabler.106 Intervall-skalor används bland annat för att räkna ut 
medeltal, men i den egenskap jag använder frågorna och svaren fyller ordinalvari-
abler samma funktion. De nominala variablerna har exempelvis använts för de 
frågor där jag frågar om vilka onlinetjänster som används (fråga 5), eller på vilken 
avdelning man har placerat ett visst medie (frågorna 6 och 8).  

De olika analysmetoderna som används är vad Bryman kallar ”frequency ta-
bles” (frekvenstabeller), ”contingency tables” (kontingenstabell) och ”Spearman’s 
rho”.107 Den första mäter helt enkelt hur ofta något förekommer, både i antal och i 
procent. Även här används olika mätverktyg beroende på mellan vilka typer av 
variabler man mäter:  

Frekvenstabeller mäter hur ofta något förekommer i ett svar, vilket exempelvis 
kan vara hur många (i antal och i procent) av respondenterna som svarat att de 
har spel till dator för utlån, eller hur stor andel av de svarande som anser sig 
ha någon på biblioteket som är insatt i tv-/datorspel.  

Kontingenstabeller använder jag för att se förhållanden mellan två nominalvariab-
ler eller mellan en nominal- och en ordinalvariabel. Detta har jag använt i de 
fall jag vill ställa svar i en fråga mot svar i en annan, där de varit av ovan 
nämnda variabeltyper. Med denna tabell kan jag även visa hur de som svarat 
på ett vis på en fråga har svarat på en annan fråga. I relation till dessa görs 
även en Cramér’s V-analys som mäter relationens styrka mellan 0 och 1 – ju 
starkare samband, desto närmare 1. Ett svar på 0,566 tyder på ett förhållande-
vis starkt samband. Tillsammans med detta görs ofta ett chi-square-test som 
mäter hur säkra vi kan vara på sambandet, men här gäller att svaret ska vara 
så nära 0 som möjligt.108 Dessa två tester görs automatiskt i SPSS.  

Spearman’s rho fyller en liknande funktion som kontingenstabeller, men här mä-
ter man korrelation mellan två ordinalvariabler. Även här kan jag ställa svar 
mot varandra, så länge de båda är ordinalvariabler – om jag exempelvis und-

                                                 
105 Bryman (2012), s. 335.  
106 Bryman (2012), s. 335. 
107 Bryman (2012), s. 337; s. 341; s. 344. 
108 Bryman (2012), s. 344; s. 348. 
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rar hur ett svar i fråga 13 förhåller sig till ett svar i fråga 15. Även här genere-
ras ett svar mellan 0 och 1, där 1 innebär ett perfekt samband. Här görs ett 
signifikanstest i SPSS, vilket markeras med antingen en stjärna (*) – svaren är 
sambandet är signifikant till 95% - eller två stjärnor (**) – svaren är signifi-
kanta till 99%. Om svaren inte visat sig signifikanta har jag inte redovisat dem 
i texten, då inga samband funnits.  

Det är, som Bryman påpekar viktigt att skilja på kausalitet och relation när man 
analyserar dessa data.109 Jag gör av nödvändighet inga anspråk på att dra kausala 
slutsatser utifrån de svar jag får och analyserar, utan talar uteslutande om samband 
och korrelation. I de fall där svaren inte ligger innanför ramen för ett trovärdigt 
samband (antingen för svagt samband eller vid risk för slump) har jag antingen 
skrivit det eller inte redovisat de siffrorna som samband.  

Textsanalys 
I anslutning till några av frågorna i enkäten har jag låtit respondenterna lämna 
kommentarer för att förtydliga eller kommentera frågorna eller deras svar. Som en 
del i den kvantitativa dataanalysen ser jag det därför nödvändigt att även göra en 
kompletterande textanalys av dessa kommentarer, baserad på de potentiella teman 
som framträder i texten, och koppla denna till den kvantitativa data jag finner. Jag 
använder mig här av en modifierad version av den Framework-metod Bryman 
lyfter fram som exempel för textanalys av kvantitativa data. Här har jag samlat 
alla kommentarer som lämnats, och därefter kodat dem efter huvudteman och un-
derteman baserat på uttalanden och specifika ordval (exempelvis ”barn”, ”våld-
samma”). 

Reliabilitet och validitet 
Jan Trost menar att kvantitativa undersökningars reliabilitet i stor utsträckning 
bygger på hur pass standardiserad situationen är.110 Standardisering i det här fallet 
innebär ”[…] avsaknad av variation, allt är likadant för alla.”111 I mitt fall rör det 
sig om att enkäten är utformad på samma sätt för alla, och i den mån det går för-
söker jag se till att förhållandena för respondenterna är lika – utskicket görs till e-
postadresser på folkbibliotek, och man får anta att de flesta av respondenterna 
svarar på enkäten på någon form av kontor under arbetstid. Trost pekar på fyra 
komponenter som utgör begreppet reliabilitet: kongruens, precision, objektivitet 

                                                 
109 Bryman (2012), s. 341.  
110 Trost (2012), s. 62. 
111 Trost (2012), s. 57. 
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och konstans. Kongruensen innebär att man ställer ett antal liknande frågor för att 
ringa in en företeelses olika nivåer/nyanser, medan precision bland annat handlar 
om hur pass väl utformad enkäten är och hur lätta frågorna är att fylla i. Objektivi-
tet berör kodningen av data, och att samtliga inläsare har tolkat ett svar på samma 
sätt, medan konstans innebär att tidpunkten då enkäten i vårt fall besvaras inte ska 
spela någon roll för svaret.112 

 Jag har utformat enkäten på ett sätt som ska uppfylla dessa fyra komponenter. 
De flesta frågor berör direkt spel av olika slag, och i de fall jag frågar om något 
annat så är det för att skapa kontext för övriga frågor – att jag frågar om film och 
musik hänger exempelvis ihop med hur många bibliotek som valt att satsa på 
dessa medietyper i relation till hur man satsat på tv-/datorspel. Frågorna är utfor-
made på ett så uttömmande vis som möjligt, för att inte skapa förvirring eller osä-
kerhet i vad som efterfrågas.  

Validitet innebär enligt Trost att frågorna ska mäta det de utger sig för att 
mäta.113 Han exemplifierar med frågan om hur många gånger per vecka något sker 
– där bör svarsalternativen vara just dagar och veckor, och inte ha alternativ som 
”ofta”, ”mycket” eller liknande. I enlighet med de definitioner Trost använder sig 
av menar jag att denna enkätundersökning uppfyller kraven för reliabilitet och 
validitet.  

                                                 
112 Trost (2012), s. 62. 
113 Trost (2012), s. 63. 
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5. Resultatredovisning och analys 

Tv-spel på bibliotek har, som vi har sett, i Sverige främst undersökts i uppsats-
form och då med kvalitativa metoder.114 Målet med denna undersökning är således 
att försöka bredda ämnet något genom att föra in en kvantitativ dimension som 
förhoppningsvis ska kunna placera tidigare nämnda studier i större kontext. Nedan 
följer en presentation av resultaten från enkätundersökningen, med start i medie-
beståndet, digitala tjänster och tv- och datorspel på biblioteken. Denna del är av 
mer deskriptiv karaktär, för att ge en grund för följande analyser och diskussioner. 
Därefter följer en redogörelse för urvalskriterier och skäl för att ha eller inte ha tv-
spel på biblioteket. Efter det presenteras resultaten från den tematiska textana-
lysen utifrån respondenternas kommentarer. Avslutningsvis sammanfattas resulta-
ten från enkätundersökningen och placeras i relation till forskningen om populär-
kultur och tv-spel, samt teorierna om populärkultur och smak. 

Bibliotek, mediebestånd, och hyllplacering 
Här nedan presenteras en sammanställning av de svarande biblioteken baserat på 
storlek, representerat av antal besökare per år. Som vi kan se så är en stor andel av 
biblioteken medelstora där 181 (grupp 3 och 4) av de 252 som svarade på denna 
fråga uppgav att de hade mellan 20 001 och 200 000 besökare per år:  

  
  

                                                 
114 Se Tidigare forskning. 
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Tabell 2. Storlek på bibliotek baserat på antal besökare per år. 

Bibliotekets storlek (besök/år) Antal 

  
(1) 1-5000 5 

(2) 5001-20 000 26 

(3) 20 001-50 000 55 

(4) 50 001-200 000 126 

(5) 200 001-500 000 28 

(6) 500 000+ 12 

  
Ickesvarande 34 

Totalt 286 

Mediebestånd 
Första delen av enkäten berör bibliotekens mediebestånd, med fokus på tv- och 
datorspel, andra spel och i viss utsträckning ”övriga medier” (ex. film och musik). 
Syftet med denna första del är dels att kartlägga utbredningen av tv-spel på 
svenska folkbibliotek – hur stor andel av biblioteken har tv-/datorspel, och hur 
förhåller sig det till hur många som har andra medier? I kombination med frågan 
om storleken på biblioteket får man även svar på vilka bibliotek det är som har tv-
/datorspel.  

Första frågan i enkäten ber den svarande att kryssa i vilka, om några, tv- eller 
datorspelstyper biblioteket har för utlån, med svarsalternativen ”Ja”, ” Nej, men 
har tänkt börja köpa in” och ” Nej, och har inga planer på att köpa in”.115 Det är 
sammantaget en förhållandevis stor del bibliotek som säger sig ha tv-spel till nå-
gon av de tre stora spelföretagens respektive konsoler: 39,3% av de svarande 
(275) har någon av Nintendos konsoler Wii eller Wii U, 40,2% (av 264) har någon 
av Microsofts konsoler Xbox 360 eller Xbox One, och Sonys Playstation 3 eller 
Playstation 4 var det 39,8% av de 266 svarande som hade. Detta kan jämföras 
med de 46,0% (av 261 bibliotek) som svarade att de hade datorspel för utlån. Av 
de som inte har någon av ovanstående spelkonsol svarade endast 4,0% (Wii/U), 
5,3% (Playstation 3/4) respektive 4,5% (Xbox 360/One) att de hade planer på att 
införskaffa dem, och endast 1,5% av biblioteken som inte hade datorspel hade 
sådana planer. Det var med andra ord 39,3-46,0% av biblioteken som svarade att 
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de hade tv- och/eller datorspel för utlån, medan mellan 1,5-5,3% av biblioteken 
som inte hade sådana spel men hade planer på att införskaffa.116  

Beroende på hur man har tolkat frågan är det anmärkningsvärt att så få svarat 
att de har planer på att köpa in någon av konsolerna, med tanke på att samtliga 
konsoltillverkare (Nintendo, Microsoft och Sony) relativt nyligt släppt nya konso-
ler (Wii U, Xbox One och Playstation 4) under föregående två år, och både Sony 
och Microsoft släppt sina respektive spelkonsoler under 2014. Om det är så att 
biblioteket redan har föregående generation spelkonsol/er är det möjligt att man 
har svarat ”Ja” på frågan även om man också har tänkt köpa in de nya, vilket kan 
vara en förklaring till den låga procenten bibliotek med planer på inköp. Det går 
även att tolka svaren som att de flesta bibliotek redan har bestämt sig för hur deras 
utbud ska se ut för en tid framöver, och därmed inte har några planer att byta ut 
eller förnya det inom den närmaste tiden.  

I Tabell 3 kan man även se ett tydligt samband mellan storleken på biblioteket 
och om de har tv- och datorspel för utlån eller ej:  

Tabell 3. Bibliotek som har tv-/datorspel för utlån i förhållande till storlek. 

Bibliotekets storlek Har tv-/datorspel för utlån (%) 

     
Besök/år Wii/U Xbox/One PS3/4 Dator 

     (1) 1-5000 0,0 0,0 0,0 0,0 

(2) 5001-20 000 23,1 20,0 16,7 32,0 

(3) 20 001-50 000 29,6 24,5 28,0 43,1 

(4) 50 001-200 000 39,8 42,7 42,6 49,1 

(5) 200 001-500 000 63,0 63,0 63,0 52,0 

(6) 500 000+ 83,3 83,3 83,3 54,5 

     
Antal svarande (N) 242 232 234 230 

          

Tar vi Nintendos konsoler som exempel så är det alltså hela 83,3% av de största 
biblioteken som har spel till dessa konsoler för utlån, medan endast 23,1% av 
biblioteken i kolumnen 5001-20 000 som har någon av dessa. Här är det naturligt-
vis relevant att beakta hur många bibliotek det är som faktiskt svarat i respektive 
                                                 
116 Se Bilaga 3. 
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storlekskategori; att 83,3% i kolumnen 500 000+ svarat jakande innebär i det här 
fallet att 10 av de 12 bibliotek har Nintendo Wii/Wii U-spel för utlån, medan det i 
storlekskategorin 5001-20 000 är 6 av 54 stycken som har dessa spel.  

Siffrorna är inte oväntade med tanke på den finansiella investering både kon-
soler och spel kan vara, en fråga vi kommer återkomma till. Värt att nämna är att 
konsolerna både kostar en del i handeln, och det skiljer något i pris dem emellan. 
Nintendo Wii som släpptes 2006 är den äldre av Nintendos konsoler i undersök-
ningen och kostar i en version cirka 900 kr i handeln idag.117 Sonys Playstation 3, 
som släpptes samma år, kan man köpa för ungefär 2000 kr.118 Microsoft Xbox 
360, från 2005, kostar jämförelsevis 1500 kr i handeln.119 I tabellen kan man se en 
något större andel av de mindre biblioteken som har valt att ha Nintendos konso-
ler än Microsofts eller Sonys, medan det endast är i 50 000-200 000-gruppen de 
två dyrare konsolalternativen är något överrepresenterade. Dessa siffror kan man 
kanske se som en följd av skillnaderna i pris, men det kan också bero på exempel-
vis bibliotekens preferenser och besökares efterfrågan. Att de större biblioteken 
troligen har mer resurser att lägga på ”andra medier” än de små, eller att de större 
biblioteken har en större efterfrågan på sådana medier, kan vara troliga förklaring-
ar för denna diskrepans. Dessutom har de större biblioteken ofta en större och mer 
heterogen målgrupp, och deras mediebestånd bör naturligtvis reflektera detta.  

I enkäten kunde man svara på huruvida man hade spel för bärbara enheter 
som Nintendo DS eller iPad för utlån. Till den sistnämnda finns naturligtvis inga 
spel på fysisk media att låna ut, men jag tog med iPad i illustrativt syfte och för att 
frågan återkommer i relation till spelande på plats. Även äldre tv-spelskonsoler 
som Super Nintendo eller Gameboy fanns på frågorna om medieutbud, men var-
ken bärbara eller äldre tv-spel har någon vidare representation på biblioteken: av 
249 svarande är det 8,0% som säger sig ha bärbara spel för utlån, och endast 0,7% 
av 243 svarande som har äldre spel för utlån på biblioteket.120 Som frågan är kon-
struerad är det möjligt att de svarande biblioteken räknar med utlån av surfplattor 
som ett utlån av bärbara spel (istället för att endast räkna de fall där man har tv-
spelen i sig att låna ut), varför vi ser en större andel bibliotek som svarar ja på 
bärbart än på äldre spelkonsoler. Om detta innebär att man på bibliotekens surf-
plattor kan ladda ned och spela spel är svaret ändå relevant, och det potentiella 
missförståndet spelar mindre roll. 

För att kunna placera dessa svar i en vidare kontext om andra medier bad jag 
biblioteken svara på i vilken utsträckning de har filmer av olika typ, samt musik 
och ljudböcker, för utlån. Ljudböcker kan man räkna med att de flesta har, och bör 
kanske räknas som ”bokbestånd”, men jag valde ändå att ta med frågan för att se i 
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vilken mån man har satsat på teknik överlag. I Tabell 4 nedan ser vi hur distribut-
ionen ser ut vad gäller film för utlån på biblioteken i undersökningen, och i en 
bilaga ser vi även siffrorna för musik och ljudböcker.121  

Tabell 4. Bibliotek som har film för utlån. 

 
Har film (%) 

     
Svar Barnfilm Dokumentärer Musikfilm Fiktionsfilm 

     (1) Ja 96,1 87,5 72,3 90,6 

(2) Nej, men har tänkt 

börja köpa in 

0,4 1,1 0,0 0,4 

(3) Nej, och har inga 

planer på att skaffa 

3,6 11,4 27,7 9,1 

     
Antal svarande (N) 280 273 267 276 

          

I likhet med tidigare frågor är det tydligt att de flesta bibliotek i någon mån har 
bestämt sig för vad man ska erbjuda låntagarna, och har inga planer att inom den 
närmaste tiden göra några förändringar. Detta förstärker intrycket att detta även 
gäller på tv-spelsfronten, att de nya konsolerna inte nödvändigtvis kommer att 
införskaffas även om man redan idag är ett bibliotek som erbjuder tv- och dator-
spel för utlån. Även här gäller att de större biblioteken i högre utsträckning har de 
olika typerna av filmer än de mindre.122 Om man tittar på KB:s statistik över utlån 
på folkbibliotek för föregående år så kan man se att fördelningen mellan andelen 
som har tv-/datorspel för utlån och andelen som har filmer i denna studie sam-
manfaller väl med KB:s siffror: av den sammanlagda utlåningen av AV-beståndet 
stod ”Video, DVD” för 25%, medan ”CD-Rom, spel” stod för 3% av utlåningen 
för det året.123 

Ljudböcker är det föga förvånande en väldigt stor andel bibliotek som har, 
nämligen 99,7% (av 279). Musik för utlån i något format (CD, vinyl, mp3) är det 
78,4% (av 278) som svarar att de har, vilket också får räknas som en hög andel. 
                                                 
121 Se Bilaga 5. 
122 Se Bilaga 6. 
123 Kungliga bibliotekets webbplats > Bibliotekssamverkan > Statistik & kvalitet > Biblioteksstatistik > Folk-
bibliotek 2013 > Folkbibliotek 2013 alla resultat 
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Även här ser fördelningen ut att stämma förhållandevis bra med KB:s statistik 
över andelen utlån av AV-medier, där ljudböcker ligger i topp på 34%, filmer som 
nämnts på 25%, ”Musik-fonogram” på 11% och tv-/datorspelen på 3%.124 Man 
kan se ett tydligt samband mellan de jakande svaren och storleken på bibliotek; av 
de största biblioteken (500 000+ besök/år) har alla, 100%, musik för utlån, och 
denna procent går stadigt nedåt ju mindre biblioteken är – bland de minsta biblio-
teken har 40% svarat att de har musik för utlån.125 

Spel på biblioteket 
På samma sätt som när det gällde beståndet för utlån bad jag biblioteken svara på 
frågor om huruvida de har spel av olika slag som besökare kan använda på plats. 
Det kan röra sig om ett brädspel som man kan hämta i informationsdisken, eller 
en tv-apparat med tillhörande Nintendo Wii. I förhållande till antalet bibliotek 
som har spel för utlån så är det relativt få av de svarande som har tv- eller dator-
spel tillgängligt för besökare att nyttja på plats: 

Tabell 5. Bibliotek som har tv- och datorspel för nyttjande på plats. 

 
Har tv-/datorspel på plats (%) 

     
Svar Wii/U Xbox/One PS3/4 Dator 

     (1) Ja 9,5 7,1 6,4 28,3 

(2) Nej, men har 

tänkt börja köpa in 

3,3 3,4 6,4 0,8 

(3) Nej, och har inga 

planer på att skaffa 

87,2 89,5 87,3 70,9 

     
Antal svarande (N) 273 266 267 265 

          

 

Med tanke på kostnaden som nämnts tidigare är det naturligtvis inte orimligt att 
tänka sig att det är en viktig faktor till varför så få valt att erbjuda spelmöjligheter 
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på plats på biblioteket. Tv- och datorspel kräver dessutom maskiner för biblio-
teken ska kunna erbjuda besökarna att spela spelen på plats, något böcker inte gör.  

Återigen ser man en stor andel som inte har några planer på att skapa denna 
typ av spelmöjlighet på biblioteken, och utöver datorn så är det inte ens 10% av 
biblioteken som har någon form av modern tv-spelslösning för nyttjande på 
biblioteken. Det är 28,3% som svarar att de erbjuder dator/er med spelmöjligheter, 
men av de kommentarer några har lämnat så är det troligt att detta inte ingår i nå-
gon medveten satsning på datorspel som medium för de flesta:  

”Ja på ovanstående men låntagaren måste veta vad den söker och hitta spelet själv 
på internet.” 

”Enklare barnspel.” 

”Våra unga låntagare har listat ut hur man installerar spel på våra datorer. De sit-
ter och spelar på de publika, men biblioteket erbjuder egentligen inte några 
spel på dem.” 

”Vi har bara datorer för Internet för allmänheten att använda. VI har inga spel till 
dessa, däremot använder besökarna onlinespel på Internet.” 

”Det finns bara några barnspel på cd-rom på en dator på barnavdelningen.”126 

Vi kommer att få tillfälle att återkomma till dessa kommentarer med anledning av 
fokusen på spel för barn, men som man kan se är det värt att ha i beaktning att 
vissa svaranden tycks ha tolkat frågan om datorspel på biblioteket som att det 
räcker med att de har allmänna datorer där besökare kan spela gratisspel på nätet 
för att svara jakande på frågan. Detta är naturligtvis en legitim tolkning eftersom 
jag inte erbjöd någon mer ingående beskrivning av ”Dator (PC/Mac)”, men detta 
kan vara värt att lägga på minnet när vi diskuterar hur detta hänger ihop med den 
upplevda kunnigheten om tv-/datorspel i stort senare.  

Tabell 6 nedan visar återigen fördelningen över de olika storlekskategorierna. 
De anmärkningsvärda 20% och 40% i 1-5000-kolumnen beror på att en respektive 
två av de sammanlagt fem svarande biblioteken som befinner sig i den storlekska-
tegorin svarade jakande angående de olika enheterna. Det är en hög andel, men 
bör med andra ord tas med en nypa salt. Man kan också se att det främst är i de 
två största grupperna man satsat på att erbjuda tv-spelmöjligheter på plats i biblio-
teket.  
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Tabell 6. Bibliotek som har tv-/datorspel för nyttjande på plats i förhållande till storlek. 

Bibliotekets storlek Har tv-/datorspel på plats (%) 

     
Besök/år Wii/U Xbox/One PS3/4 Dator 

     (1) 1-5000 0,0 20,0 20,0 40,0 

(2) 5001-20 000 4,0 4,0 0,0 12,0 

(3) 20 001-50 000 9,3 1,9 1,9 26,4 

(4) 50 001-200 000 10,7 6,7 7,6 32,5 

(5) 200 001-500 000 17,9 18,5 15,4 33,3 

(6) 500 000+ 16,7 18,2 16,7 27,3 

     
Antal svarande (N) 245 239 240 238 

          

Bärbara spelenheter såsom iPad eller Nintendo DS är det ungefär lika stor andel 
som säger sig erbjuda för användande på biblioteket: ingen av de största biblio-
teken gör det, sedan är det i nedåtgående storleksordning 22,2% (200 001-
500 000), 8,6% (50 001-200 000), 7,7% (20 001-50 000), 4,0% (5001-20 000) 
samt ingen i den minsta storleksgruppen som erbjuder bärbara spelmöjligheter.127 
Det var anmärkningsvärt nog inget bibliotek som erbjöd besökare att spela på 
äldre tv-spelsenheter av något slag.  

Digitala speltjänster 
En hel del bibliotek erbjuder digitala tjänster som e- och ljudböcker via olika 

databaser som de prenumererar på, där besökare kan låna böcker antingen via 
bibliotekets webbplats eller på plats på biblioteket, via tjänster som Elib eller Me-
diejukeboxen.128 Som vi ser är det få som håller med tv-spelskonsoler eller spel-
bara datorer på biblioteken, men det är ändå av intresse att se hur stor andel av 
dem som på något vis anammat de digitala online-tjänster som finns på både spel-
konsoler och till dator. Alla de tre stora konsoltillverkarna (Microsoft, Nintendo, 
Sony) har någon form av onlinebutik tillgänglig via respektive konsoler, där man 
kan köpa och ladda ned spel direkt till konsolen. På samma sätt finns liknande 

                                                 
127 Se Bilaga 8. 
128 Se Elib; Mediejukeboxen; Kungliga bibliotekets webbplats > Bibliotekssamverkan > Statistik & kvalitet > 
Biblioteksstatistik > Folk-bibliotek 2013 > Folkbibliotek 2013 alla resultat. 
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tjänster till dator och surfplattor, bland annat Valves Steam-tjänst och Apples iTu-
nes Store, utöver den uppsjö av spel som finns att tillgå direkt från utvecklar-
na/skaparna. En stor del av vad man i spelvärlden ofta kallar ”indie games” – spel 
skapade av individer eller grupper av individer utan en finansiell uppbackning 
från någon speldistributör – trycks aldrig på fysisk media, utan distribueras istället 
digitalt direkt via deras webbplatser eller någon av ovan nämnda onlinetjänster.129 
Många av dessa indiespel finns dessutom att tillgå som gratis nedladdning, via 
webbplatser som Game Jolt och den kurerade bloggen Free Indie Games.130 

 En fråga i enkäten (fråga 5) berörde således dessa tjänster och i vilken ut-
sträckning biblioteken använder sig av dessa för att erbjuda spel som inte kommer 
på fysisk media. Detta är inte minst intressant utifrån perspektivet att folkbiblio-
teken ska erbjuda medier och tjänster som ”präglas av allsidighet och kvalitet.”131 
Denna fråga kommer vi återkomma till, men i Tabell 7 kan vi se att väldigt få 
bibliotek har tagit del av denna sida av spelkulturen.  

Tabell 7. Bibliotek som har tv-/datorspel i digitalt nedladdat format, ej fysisk media. 

Onlinetjänst Erbjuder spel via tjänsterna (%) 

     Xbox Live Arcade/Xbox Live Indie Games (Xbox 360/One) 0,0 

Playstation Store (Playstation 3/4) 0,0 

WiiWare/Virtual Store (Nintendo Wii/Wii U) 0,0 

Steam Store (PC/Mac) 0,3 

Apple iTunes Store (iPhone/iPad) 7,0 

Google Play (Android)   0,7 

Andra onlinetjänster/webbplatser   2,8 

Nej, köper bara spel på fysisk media (spel utgivna på skiva/kassett)  29,0 

     
Antal svarande (N)   286 

          

Varför är det så få bibliotek som använder sig av det relativt stora utbud spel som 
finns att tillgå via dessa tjänster och webbplatser? Som vi ser är det inget av 
biblioteken som har nedladdade spel från någon av de stora konsoltillverkarna, 

                                                 
129 Wikipedia, den engelska versionen, sökord: indie game 
130 Game Jolt; Free Indie Games. 
131 Bibliotekslag (2013:801) 
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och endast 0,3% utnyttjar Valves Steam Store – en tjänst som enligt uppskattning-
ar svarar för 50-70% av den digitala marknaden för spel på PC.132 En fråga i enkä-
ten, fråga 14, berörde hur mycket ett antal faktorer påverkar inköp och urval av tv-
/datorspel, där biblioteken ombads svara på en skala 1-5, från ”Inte alls” till 
”Mycket”. På frågan om ”Om spelet finns på fysisk media (spel utgivna på 
skiva/kassett)” var det totalt 59,8% av de 127 som besvarade frågan som ansåg 
detta mycket viktigt när de köper in spel. En nästan lika stor andel var det som 
svarade att frågan om licens/upphovsrätten spelade en mycket viktig roll vid urva-
len, 54,7% av 128 svarande. Att licensfrågan är viktig för bibliotek är en själv-
klarhet, men tv-spelen verkar lida av det faktum att inte alla spel kan köpas in med 
utlåningsrättigheter, vilket bland annat Lidingös stadsbibliotek uppmärksammar 
om angående att lämna inköpsförslag.133 En av enkätens svarande kommenterade 
detta med att ”[b]iblioteket måste beakta om de inköpta medierna har utlåningsrät-
tigh[e]ter och vi har ingen möjlighet att låna ut spelmedier utan en fysisk inform-
ationsbärare (CD/DVD).”134 Detta kan ge en indikation på hur licensstyrda biblio-
teken är när det handlar om de tv-/datorspel man köper in för utlån, men det ger 
också en fingervisning om hur snårigt det tycks vara så fort spelen inte finns på 
fysisk media och tillgänglig via exempelvis BTJ som säljer spel till bibliotek.135 
Eftersom ingen av de svarande kommenterade huruvida de hade inblick i eller 
erbjöd någon form av (nedladdade) gratisspel för dator är det svårt att avgöra vad 
de 2,8% som svarade att de använde ”Andra onlinetjänster/webbplatser” åsyftar, 
men med tanke på den låga andelen som erbjöd denna typ av digitalt nedladdade 
spel både till konsoler och till datorer är det tydligt att detta inte är ett fokus för 
biblioteken.  

Hyllplacering, åldersmarkering och analoga spel 
Som framkom i avsnittet om tidigare forskning så har bilden av tv- och datorspel 
länge varit att det är en sysselsättning för barn och ungdomar, att det är ett över-
gående intresse. I kontrast till det står till exempel schack, som har setts som ett 
etablerat spel som är kreativt och utvecklande.136 Av den anledningen bad jag 
biblioteken svara på frågor om huruvida de hade andra typer av spel på biblioteket 
(brädspel, kortspel, traditionella spel som schack etc.), och på vilka avdelningar 
man hade tv-/datorspelen och de övriga. Med tanken att vissa troligen har spel på 
lite olika platser i biblioteket bad jag de svarande markera alla alternativ som pas-
sade in. Som vi ser i Tabell 8 så är det en stor andel av biblioteken som erbjuder 
både traditionella spel, kortspel och brädspel. Som man ser i enkätfrågan så ex-
                                                 
132 Chiang, Oliver (2011), ”The Master of Online Mayhem”, stycke 6. 
133 Lidingö stadsbiblioteks webbplats > Vi erbjuder > Utbud > Tv-spel > ”Har du förslag på nya spel?” 
134 Kommentar, fråga 18 i Bilaga 1. 
135 Bibliotekstjänst > Våra tjänster > Inköpsvägledning > Redaktioner > Spel 
136 Albertsson, B. (1998), Spelöppning: En studie över schackets plats på folkbibliotek och dess betydelse för 
folkbibliotekets mötesplatsfunktion. 
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emplifierade jag traditionella spel med Backgammon och schack, och brädspelen 
med Fia med knuff och Ticket To Ride.137  

Tabell 8. Bibliotek som har andra typer av spel för nyttjande på plats. 

 
Har andra spel på biblioteket (%) 

     

Svar 

Traditionella 

spel 
Kortspel Rollspel Brädspel 

     (1) Ja 78,2 27,4 7,9 55,0 

(2) Nej, men har 

tänkt börja köpa in 

5,0 4,7 5,3 5,0 

(3) Nej, och har inga 

planer på att skaffa 

16,9 67,9 86,8 39,9 

     
Antal svarande (N) 261 234 228 258 

          

Eftersom frågorna om vilka tv-/datorspel man har för utlån, vilka andra typer av 
spel man har på biblioteket, och var man har dem placerade kräver det att man 
anpassar presentationen för att göra svaren rättvisa. På frågan om hyllplacering för 
de digitala spelen frågade jag efter placeringen för ”konsolspel” respektive ”Da-
torspel” – jag slog alltså samman samtliga konsolspel, vare sig det är Nintendo 
Wii eller Sony Playstation, till ett och samma paraplybegrepp. Detta eftersom det 
för frågan om hyllplaceringens del inte gör någon skillnad vilken konsol man har 
spel till. Dessutom fick de svarande kryssa i alla placeringar som var aktuella – 
vissa har spel både på barn-, ungdoms- och vuxenavdelningen, exempelvis. Där-
med tog jag antalet som svarat att de har spel från någon av de tre stora konsoltill-
verkarna (108 st. för Nintendo, 106 st. för Sony och 106 st. för Microsoft) och tog 
ut ett medel på dem: 106,7 st. Det är mot denna siffra jag sedan har ställt svaren 
om hyllplacering, för att få fram en rättvisande procentsats.   

                                                 
137 Bilaga 1, fråga 7. 
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Tabell 9. Hyllplacering för tv-/datorspel samt andra typer av spel. 

Typ av spel Hyllplacering för spel (%) 

      

 

Barn Ungdom Vuxen Magasin Speciell avd. 

      
Konsolspel 33,7 33,7 23,4 0,9 38,4 

Datorspel 78,3 20,8 14,1 0,0 20,0 

Traditionella spel 33,8 26,5 34,3 5,9 5,9 

Kortspel 50,0 25,0 14,1 3,1 12,5 

Rollspel 38,9 50,0 44,4 5,5 11,1 

Brädspel 59,8 23,2 14,1 4,2 3,5 

            

Som vi ser i Tabell 9 är det ett flertal bibliotek som svarar att de har en speciell 
avdelning för sina konsolspel, 38,4% av de svarande biblioteken vilket är högst 
för konsolspel. Av de kommentarer biblioteken som givit detta alternativ som svar 
kan det röra sig om en rad olika lösningar, där en är att placera tv-spelen tillsam-
mans med film och musik som vissa bibliotek har gjort: ett bibliotek kommenterar 
att ”[v]i har all film/musik/spel på samma plats”, medan två bibliotek uttrycker att 
de när de väl köper in tv-spel kommer dessa att finnas ”på en separat bokhylla där 
bla dvd-filmer står idag” respektive ”på en speciell avdelning för film och spel.”138  

Flera av de svarande inom denna kategori kommenterar även placeringen av 
tv-spelen med att uttryckligen specificera att de inte står på någon given åldersbe-
stämd avdelning:  

”De står tillsammans med filmer på hyllor som inte direkt hör till varken barn 
eller vuxen avdel[n]ingen” 

”Hylla placerad mellan barn, ungdoms och vuxenavdelning, ingen särskild avdel-
ning” 

”Har en egen hylla på entréplan för att det ska vara lätt tillgängligt för alla ålders-
grupper” 

”Hyllorna med tv-spel står för sig och är tänkta för alla. PS3-konsolen står på bar-
navdelningen, men vi är missnöjda med placeringen.”139 

                                                 
138 Kommentarer fråga 6, Bilaga 1.  
139 Kommentarer fråga 6, Bilaga 1. 
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Den sista kommentaren är intressant inte minst för att den öppnar upp för tolk-
ningen att placeringen av PS3-konsolen, och i förlängningen placeringen av tv-
spelen i stort, är något man jobbar aktivt med. Vad missnöjet kommer ifrån går 
inte att avgöra – det kan röra sig om att man mest har äldre som använder konso-
len och därmed inte anser den placerad rätt, eller att man vill ha en åldersneutral 
placering av både spel och konsoler – men man kan ändå se att placeringen för 
den kommenterande inte är oproblematisk eller passiv, utan ett aktivt val. 

Andra kommentarer lyfter fram just åldersindelningen, men de flesta av dessa 
har specificerat i enkäten att de har spelen på de olika hyllorna för barn, ungdom 
och/eller vuxen. En av de svarande som markerat ”Speciell avdelning för spel” 
uttryckte att de visserligen har en specifik hylla för tv-spel som på grund av 
stöldrisk står ”[…] närmre disken, men uppdelade efter åldergräns.”140 Ett par av 
de som markerat att de har konsolspelen vid barnavdelningen uttrycker att de pla-
nerar att flytta ”vuxenspelen” till vuxenavdelningen. Två bibliotek uttrycker även 
att de använder sig av en egen åldersindelning vad gäller utlåningsregler för tv-
spel: det ena biblioteket ”[…] har 18 års gräns för lån av spel. Spelen står därför 
på vuxenavdelningen”, medan det andra utöver barnspelen utan åldersgräns har en 
snurra för spel med deras egen 16-årsgräns, som är placerad mellan barn- och 
vuxenavdelningen.  

Man kan alltså se en uppdelning mellan de som uttrycker en uppdelning av tv-
spelen baserat på ålder, och de som inte gör denna uppdelning utan låter tv-spelen 
stå utan ålderssortering på separata hyllor eller tillsammans med andra medier. 
Men kan man av detta säga att det finns en skillnad i synen på vikten av tv-spelens 
tänkta målgrupp, och var man fysiskt placerar tv-spelen i biblioteket? Fråga 14 i 
enkäten låter de svarande markera på en skala 1-5 hur viktig den tryckta ålder-
markeringen på tv-spelen är vid urval. Ställer man den frågan mot den om hyll-
placering kan man se att det inte råder någon större skillnad mellan de som svarat 
att de har en speciell hylla för spel och de som har spelen på barnavdelningen: av 
35 svarande är det 37,1% av de som har tv-spelen på barnavdelningen som anser 
åldermarkeringen på spelen en mycket viktig faktor (5 på skalan) vid urval, och 
34,3% har markerat 4 på samma skala. Av de som har en speciell avdelning för 
spel är det 42,9% av 35 svarande som anser åldermarkeringen mycket viktig (5) 
vid urval, och 20,0% har markerat 4. Av de som svarat att de har tv-spelen på 
ungdomsavdelningen var det hela 50,0% (av 32 svarande) som ansåg åldersmar-
keringen mycket viktig. Det är när man tittar på de som har markerat att de har tv-
spel på vuxenavdelningen som man kan se att vikten av åldermarkeringen går ned: 
av 21 svarande har 19,0% och 23,8% markerat 5 respektive 4 på frågan, medan 
28,6% har svarat att åldermarkeringen inte alls är viktig vid urval. Det är värt att 
anmärka att det endast är 36 st. bibliotek som markerat att de har tv-spel på barn-

                                                 
140 Kommentarer fråga 6, Bilaga 1. 
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avdelningen, lika många på ungdomsavdelningen, 21 st. på vuxenavdelningen och 
41 st. på en speciell avdelning. Det var endast ett bibliotek som hade tv-spelen i 
magasinet.  

En väldigt stor andel av PC-spelen verkar finnas på barnavdelningen: hela 
78,3% har svarat att de har sina PC-spel där. Av kommentarerna att döma handlar 
detta troligen i stor utsträckning om pedagogiska barnspel, vilka det finns en 
större mängd till dator än till de moderna tv-spelskonsolerna. De traditionella spe-
len (exempelvis schack), har nästan lika stor andel svarat sig ha placerat på barn-
avdelningen som på vuxenavdelningen. Här ser vi alltså en mindre förskjutning åt 
vuxenavdelningen än vad Bengt Albertsson såg i sin uppsats: i hans studie var det 
68% som hade schack-spelet på vuxenavdelningen.141 Denna skillnad kan man 
troligen tillskriva en rad olika faktorer: min fråga i enkäten efterfrågade inte speci-
fikt placeringen av schack-spelet utan alla traditionella spel; man fick i denna en-
kät även markera flera olika avdelningar, vilket några bibliotek också har gjort; 
det är möjligt att en del bibliotek helt enkelt har sina spel (oavsett typ) samlade på 
en plats. Det är 38,9%, eller 14 av 36, av de som svarat att de har konsolspelen på 
barnavdelningen som också svarat att de har de traditionella spelen på barnavdel-
ningen.  

Placeringen av de analoga spelen – traditionella spel, kortspel, rollspel och 
brädspel – som vi ser i Tabell 9 bör kontextualiseras något, vilket framgår om 
man läser de kommentarer som skrivits på fråga 8 i enkäten. Av 66 st. kommenta-
rer var det hela 49 st. som skrev något om att spelen hämtas/finns i låne- eller in-
formationsdisken. Här kan vi alltså förutsätta att ett antal av svaren i tabellen ovan 
bör förstås som att spelen finns i någon av diskarna på respektive avdelning – där 
i vissa fall detta är en och samma disk, om biblioteket endast har en.  

Kompetens, urvalskriterier och kvalitet 
Hur väljer biblioteken ut vilka tv- och datorspel som de ska köpa in? I fjärde delen 
av enkäten bad jag dem svara på ett antal frågor som på olika sätt berörde bland 
annat detta. Innan vi går in på själva urvalskriterierna kan det vara på sin plats att 
se varifrån biblioteken hämtar sin information om spelen, varifrån de får uppslag 
för vilka spel som ska köpas in (fråga 9 i enkäten). I Tabell 10 presenteras de sex 
alternativen och i vilken utsträckning man ansåg sig nyttja dessa vid urvalen av 
tv- och datorspel. Inom parentes står antal svarande för respektive alternativ.  
  

                                                 
141 Se Tidigare forskning, s. 12 
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Tabell 10. Källor som grund för urval, från Mycket sällan till Mycket ofta. 

Källa (antal svarande) Hur ofta (%) 

      

 

1. 

Mycket 

sällan 

2. 3. 4. 

5. 

Mycket 

ofta 
Besökares efterfrågan 

(138) 

11,6 10,9 23,9 21,0 32,6 

Anställdas förslag (139) 14,4 11,5 19,4 24,5 30,2 

Utgivares rek. (135) 23,7 16,3 21,5 20,0 18,5 

Rec. dagspress (133) 26,3 20,3 30,8 15,8 6,8 

Rec. entusiastpress (134) 28,4 13,4 24,6 23,1 10,4 

Reklam (129) 58,1 23,3 15,5 3,1 0,0 

            

De två viktigaste källorna för urval tycks vara besökarna och de egna anställda. 
Maria Gezelius och Anna Griph delar i deras uppsats in sina respondenters utsa-
gor om tv-spel på bibliotek i tre olika strategier: marknadsstrategin, förmyn-
darstrategin och samspelsstrategin.142 Om vi utgår ifrån deras begrepp så kan vi se 
hur marknads- och förmyndarstrategin – fokus på besökarens (kundens) efterfrå-
gan, respektive bibliotekariens egna urval utifrån ett bildningsideal och kvalitets-
kriterier – kommer till uttryck till lika stor del i tabellen ovan. Det är till synes i 
stort sett lika många bibliotek som anser besökarnas efterfrågan centrala vid urva-
len som de som använder sig av de egna anställdas förslag. Här ska det dock an-
märkas att dessa två kolumner till viss del hänger ihop: 56,8% av de som använde 
sig av besökares efterfrågan ”Mycket ofta” (5 i enkäten) också gjorde det med de 
anställdas förslag – 25 av 44 st, eller 56,9%. Denna koppling löper igenom hela 
skalan, där även 62,5% av de som svarade 1 på ”Besökares efterfrågan” också 
gjorde det på ”Anställdas förslag”.  

Intressant här är också det relativt låga användandet av utgivares rekommen-
dationer. Ingen kommenterade detta – ett fåtal nämnde Bibliotekstjänst/BTJ som 
sin huvudsakliga källa för omdömen och urval, men ingen kommenterade deras 
utbud eller kunskap i negativa termer. Gezelius och Griphs respondenter nämnde 
avsaknaden av recensioner på tv-spel i BTJ:s kataloger som en brist, men baserat 
                                                 
142 Se Tidigare forskning, s. 14. 
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på kommentarerna i denna enkät tycks BTJ åtminstone ha börjat med sådana. Om 
man ställer detta mot nästa fråga i enkäten, fråga 10 om huruvida biblioteket har 
personal som är insatt i tv-/datorspel, så kan man se en viss koppling. Det är en 
högre andel av de som svarat att de inte har någon insatt, 52,2% av de 23 sva-
rande, som använder sig av utgivares rekommendationer. Detta mot 26,1% och 
21,7% som har flera insatta respektive de som har en inköpsansvarig som var in-
satt. Å andra sidan är det hela 59,4% av de som inte har någon insatt som svarat 
att de aldrig eller mycket sällan använder sig av utgivares rekommendationer, och 
motsvarande 25,0% och 15,6% av de med flera insatta respektive en insatt inköp-
sansvarig. Den minst använda källan är dock reklam, följt av recensioner i dags-
press och recensioner i entusiastpress (exempelvis spelspecifika magasin och/eller 
bloggar). Att entusiastpressen är mer använd än dagspressen som källa är inte 
nödvändigtvis förvånande, eftersom biblioteken ofta har tillgång till (främst 
svenska) tidskrifter där det finns ett antal inriktade mot spel. Dessutom finns det 
en uppsjö av nätbaserade magasin och bloggar som har en stor mängd recensioner 
– en kommentar lyfter fram Gamespot.com som deras främsta källa för recension-
er och omdömen. Som framgår av tabellen så står dock ofta besökarnas önskemål 
över recensioner, där ett antal bibliotek har kommenterat att de vid efterfrågan kan 
göra undantag från kraven på goda betyd i spelpressen.  

Som Tabell 11 nedan visar så är det en övervägande andel som anser sig ha 
personal på biblioteket som är insatta i tv-spel. Sammantaget svarade 52,0% att de 
har minst en person som är kunnig på området, medan 47,9% inte anser sig ha 
någon som är det.  

Tabell 11. Bibliotek som har personal som är insatta i tv-/datorspel. 

Har insatta i spel Svar (%) 

     Ja, flera stycken  26,3 

Ja, personen som ansvarar för urval av spel  25,7 

Nej    47,9 

     
Antal svarande (N)   167 

          

Här finns det flera faktorer att ställa detta mot, som kan ge en inblick i hur biblio-
teken arbetar med tv-/datorspel. Om vi tittar i Tabell 12 på vilka typer av ur-
valskriterier man använder sig av när det gäller spelen så ser vi att det är en över-
vägande andel som inte har spelspecifika urvalskriterier utan använder sig av an-
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tingen samma kriterier som för tryckta medier, kriterierna för andra medier eller 
inga specifika kriterier alls. 

Tabell 12. Bibliotek med specifika urvalskriterier för inköp av tv-spel. 

Har specifika urvalskriterier för spel   Svar (%) 

     Ja  31,0 

Nej, har inga uttryckta kvalitetskriterier för spel  21,4 

Nej, använder samma kriterier som för tryckta medier  15,2 

Nej, använder samma kriterier som för andra medier  32,4 

     
Antal svarande (N)   167 

          

Man kan se ett visst samband mellan huruvida det finns spelkunniga på biblioteket 
och vilka typer av urvalskriterier man använder sig av. Av de som svarade att de 
hade flera insatta i personalen var det 39,5% som också hade specifika urvalskri-
terier för spel, medan bibliotek vars inköpsansvarige var insatt i 34,9% av fallen 
hade specifika urvalskriterier. De biblioteken med en spelkunnig personal tycks 
alltså vara mer benägen att också ha egna urvalskriterier för dessa medier. De 
bibliotek som inte hade någon som var insatt i spel var mest benägen att använda 
samma kriterier som för ”andra medier”, 42,9%. Intressant nog var det också 
dessa bibliotek som i minst grad använde sig av kriterierna för tryckta medier, där 
9,5% svarade att de gjorde det.143 Som vi ser i bilagan så råder det dock inga signi-
fikanta korrelationer mellan dessa två frågor, varför dessa siffror får ses som till-
fälligheter. 

Urvalskriterier 
Frågorna 13 och 14 i enkäten berör de olika urvalskriterier, där man ombeds svara 
hur viktig eller i vilken utsträckning ett visst kriterium spelar in vid urval. En av 
kriterierna i fråga 13 är mängden och/eller vilken typ av våld det är i spelet, men 
redan på sidan innan i kommentarfältet för fråga 12 – frågan om biblioteket har 
specifika urvalskriterier för spel – var det ett antal bibliotek som ville anmärka 
något om våldsamma spel eller åldersgruppen de riktar sig till. Av de 53 st. kom-
mentarer den frågan genererade var det 13 st. som nämnde något om våld (att de 
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inte köper in våldsamma spel, att de är selektiva etc.). 18 st. nämnde åldern som 
en faktor på ett eller annat vis, där flera specifikt uttryckte att de inte köper in spel 
med åldersmarkeringen PEGI 18+ (spel för vuxna), och i många fall inte heller för 
äldre låntagare än 12-15 år. I Tabell 13 ser vi hur svaren på Fråga 13 är fördelade 
(antal svarande inom parentes).  

Tabell 13. Kvalitetskriterier för urval av tv-/datorspel. 

Kvalitetskriterium Hur viktigt (%) 

      

 

1. Inte 

alls 
2. 3. 4. 

5. 

Mycket 
Spelets budskap (128) 7,0 12,5 35,2 28,1 17,2 

Pedagogiska kvaliteter 

(129) 

9,3 17,1 28,7 25,6 19,4 

Spelets genre (128) 11,7 2,3 41,4 28,9 15,6 

Mängd våld/typ av våld 

(128) 

10,2 6,3 14,8 24,2 44,5 

Estetiska kvaliteter (129) 6,2 12,4 41,1 28,7 11,6 

Narrativa kvaliteter (128) 4,7 13,3 41,4 28,7 11,6 

Spelmekaniska kvaliteter 

(128) 

10,2 17,2 37,5 28,1 7,0 

Genusaspekter (107) 9,3 20,6 30,8 30,8 8,4 

           

De ovan nämnda kommentarerna om våld är, som vi ser i tabellen, inte en slump. 
Frågan om mängden eller typen av våld är den enda där mer än två femtedelar – 
44,5% - av de svarande anser vara så pass viktigt att man markerar 5 på den. Om 
vi ser till hur man har svarat på fråga 13 gällande vikten av åldersmarkeringen på 
spelen vid urval så ser vi ett klart samband mellan det och hur viktig man anser 
våldsaspekten: 71,9% av de som ansåg våldsaspekten ”Mycket” viktig (5 på ska-
lan) lägger även stor vikt (återigen 5 på skalan) vid åldersmarkeringen på spelen. 
På samma sätt var det 61,5% av de som inte alls ansåg våldsaspekten viktig (1 på 
skalan) som inte heller lade någon vikt vid åldersmarkeringen.144  
                                                 
144 Bilaga 10. 
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En av kommentarerna för fråga 12 tog upp att ”pga. att det lånas mest till barn 
så vill vi ej ha för våldsamma och blodiga spel. Men jag är egentligen tveksam till 
om man kan kalla det för en kvalitetskriterie då många av de bästa spelen är 
ganska grymma…” Detta var den enda kommentaren som ifrågasatte att mäng-
den/typen våld i ett spel skulle utgöra ett kvalitetskriterium eller att jag inklude-
rade ett sådant alternativ, och det är en intressant sådan. Detta svarsalternativ hade 
naturligtvis istället kunnat ha funnits med i fråga 14, ”I vilken utsträckning påver-
kar dessa övriga faktorer urvalet när ni köper in/erbjuder tv-spel?”, och på så vis 
inte placerats in som ett uttryckt kvalitetskriterium. Baserat på den tidigare forsk-
ningen ansåg jag det dock centralt att frågan om våld ändå stod med under den 
övergripande frågan om kvalitet. Eftersom våldsaspekten är en som förekommit i 
diskussioner om nya medier i stort (inte minst för filmen och videon när de kom), 
och tidigare studier visat att bibliotekarier till viss del drar kopplingar mellan vål-
det och frågan om kvalitet när det gäller tv-spel var det för mig viktigt att få med 
denna aspekt. Hur man ser på tv-spel som kulturellt medium tar sig, menar jag, 
uttryck bland annat i vilken målgrupp man riktar sig till med mediet men också 
hur viktig frågan om våld är. Med tanke på att ingen annan anmärkte på detta in-
kluderande verkar denna observation inte vara orimlig, men vi återupptar denna 
fråga senare i uppsatsen. 

Man kan även se ett visst samband mellan storleken på biblioteket och hur 
viktigt de anser våldsaspekten vara. 7 av de 9 svarande biblioteken i storlekskate-
gorin 500 000+ svarade att våldsaspekten låg mellan 1-3 på skalan – endast 11,1% 
svarade att den var en femma på skalan. I alla andra storlekskategorier är våldsa-
spekten viktigare, inte minst i gruppen 5001-20 000 där 57,1% har svarat en 
femma på skalan. Med så få svarande i några av kolumnerna är det dock svårt att 
dra några generella slutsatser, så detta får man ta med en nypa salt.145 

För att analysera sambanden mellan svaren på de olika kvalitetskriterierna i 
Fråga 13 gjorde jag en korrelationsanalys.146 Som vi ser i Tabell 14 så förekommer 
det ett signifikant samband mellan Våld och Budskap, Genus och Pedagogiska 
kvaliteter. Exempelvis har Budskap och Pedagogiska kvaliteter en positiv korre-
lation på 0,679 (signifikant på 0,001-nivån) vilket får ses som ett förhållandevis 
starkt samband. Våld och Budskap har i sin tur en positiv korrelation på 0,436, 
medan Våld och Pedagogiska kvaliteter har en positiv korrelation på 0,338 – båda 
måttligt starka.  
  

                                                 
145 Bilaga 11. 
146 Se Metodologiska ställningstaganden. 
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Tabell 14. Korrelation mellan andra urvalskriterier. 

    13. Budskap 13. Pedagogiska 13. Våld 13. Genus 

13. Budskap Korr. 1,000 ,679** ,436** ,487** 

Sig. . ,000 ,000 ,000 

N 128 128 127 106 

13. Pedago-

giska 

Korr. ,679** 1,000 ,338** ,378** 

Sig. ,000 . ,000 ,000 

N 128 129 128 107 

13. Våld Korr. ,436** ,338** 1,000 ,339** 

Sig. ,000 ,000 0 ,000 

N 127 128 128 107 

13. Genus Korr. ,487** ,378** ,339** 1,000 

Sig. ,000 ,000 ,000 . 

N 130 127 130 130 

 

Detta innebär att det finns en korrelation mellan hur man har svarat på frågan om 
våld och hur man har svarat på de övriga tre kategorierna. På samma sätt kan man 
i Bilaga 12 se ett mycket svagt samband mellan Våld och Genre och Estetik, där 
det alltså inte förekommer någon större likhet i svaren.147 Svaren rörande Estetik 
korrelerar däremot mer eller mindre med alla svaren förutom Våld, där vi främst 
ser ett signifikant samband till kategorierna Narrativ, Spelmekanik och Genus. De 
närmast kopplade kategorierna tycks vara just Narrativ, Estetik, Spelmekanik och 
Genus, där vi finner de högsta talvärdena sinsemellan varandra, vilket vi ser i Ta-
bell 15 nedan.  
  

                                                 
147 Bilaga 12. 
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Tabell 15. Korrelation mellan kvalitetskriterierna Estetik, Narrativ, Spelmekanik och Genus. 

    
13. Estetik 

13. Narra-

tiv 

13. Spelmeka-

nik 13. Genus 

13. Estetik Korr. 1,000 ,693** ,489** ,589** 

Sig. . ,000 ,000 ,000 

N 129 128 128 107 

13. Narrativ Korr. ,693** 1,000 ,534** ,579** 

Sig. ,000 . ,000 ,000 

N 128 128 128 107 

13. Spelmeka-

nik 

Korr. ,489** ,534** 1,000 ,361** 

Sig. ,000 ,000 . ,000 

N 128 128 128 107 

13. Genus Korr. ,589** ,579** ,361** 1,000 

Sig. ,000 ,000 ,000 . 

N 107 107 107 107 

Med andra ord ligger svaren nära varandra mellan dessa kategorier. Fråga 14 tar 
upp ett antal andra faktorer där man på samma sätt som i fråga 13 ombeds svara 
på en skala 1-5 hur pass viktiga de olika faktorerna är vid urval av tv-/datorspel. I 
Tabell 16 nedan ser vi hur biblioteken har svarat.  
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Tabell 16. Andra urvalskriterier för tv-/datorspel. 

Källa (antal sva-

rande) 
Hur viktigt (%) 

      

 

1. Inte 

alls 
2. 3. 4. 

5. 

Mycket 
Åldersmarkering (132) 14,4 3,8 15,2 25,0 41,7 

Ursprungsland (127) 59,8 18,9 15,0 6,3 0,0 

Språk (130) 20,0 12,3 27,7 21,5 18,5 

Skapare/utvecklare (130) 48,5 23,8 21,5 6,2 0,0 

Licens/upphovsrätt (128) 11,7 7,0 14,8 11,7 54,7 

Finns på fysisk media 

(127) 

14,2 5,5 11,0 9,4 59,8 

Pris (130) 13,8 13,1 34,6 25,4 13,1 

            

Som vi såg tidigare så är åldersmarkeringen en central angelägenhet för biblio-
teken, där 41,7% anser detta vara en mycket viktig faktor när de köper in spel. 
Även kopplingen mellan utlåningsrättigheter och att spelen bör vara på fysisk 
media kommer till uttryck i svaren, med 54,7% respektive 59,8% svarar att detta 
är en mycket viktig faktor. De två minst viktiga faktorerna tycks vara spelets ur-
sprungs/produktionsland och vem eller vilka som gjort spelet. Som vi ser i Bilaga 
13 så finns det en förhållandevis stark korrelation mellan dessa två frågor.148 Detta 
får vi skäl att återkomma till i när vi diskuterar dessa data i relation till forskning-
en. Vi ser också en förhållandevis stark korrelation mellan Språk och Åldersmar-
kering. Med tanke på de kommentarer som fokuserade på ålder och en yngre mål-
grupp kan man tänka sig att denna koppling hänger ihop med att det för många är 
önskvärt att tv-/datorspelen finns med svenska som (valbart) språk.  

Ytterligare samband kan man se genom att ställa några av de kvalitetskriterier 
som efterfrågades i Fråga 13 mot dessa ”övriga” kriterier. Av pedagogiska skäl 
har jag valt att inte ta med hela tabellen detta skulle medföra – att ställa de åtta 
kategorierna i Fråga 13 mot de sju kategorierna i Fråga 14 skulle innebära en väl-
digt otymplig tabell – utan istället presentera de för studien betydande korrelat-
ionerna. En för mig intressant fråga är hur Våld, Pedagogiska kvaliteter och Bud-

                                                 
148 Bilaga 13. 
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skap från Fråga 13 förhåller sig till övriga faktorer. Främst ser man ett visst sam-
band till faktorerna Pris, Ålder och Språk, vilket framgår av Bilaga 14.149 Man kan 
i svaren se ett svagare samband mellan Våld, Fysisk media och Licens, men dessa 
samband är svagare än de ovan nämnda. Licens har dessutom en lika svag korre-
lation till urvalskriterierna Estetik, Narrativ, Spelmekanik och Genus, varför jag 
inte lägger någon djupare vikt vid den potentiella kopplingen. På samma sätt som 
ovan nämnda urvalskriterier föreföll hänga ihop, kan man se ett visst samband 
mellan Spelmekanik och Skapare (korrelation 0,384). Även Estetik och Narrativ, 
som vi såg var kopplade till Spelmekanik, har korrelation till frågan om spelets 
skapare/tillverkare, på 0,299 respektive 0,269.  

Anledningar att erbjuda tv-/datorspel på biblioteket 
Vi lämnar för tillfället frågan om urval och kvalitet, och frågar biblioteken varför 
de överhuvudtaget har tv-/datorspel på biblioteket – eller varför de inte har det. 
Här använde jag mig till stor del av en version av de frågor Scott Nicholson ställ-
de de amerikanska biblioteken i sin översiktsstudie, och utgick till stor del ifrån 
hur bibliotekarierna resonerade i Gezelius och Griphs uppsats.150 På samma sätt 
som i de två tidigare frågorna bad jag de svarande markera på en skala från ”1. 
Instämmer inte alls” till ”5. Instämmer helt” hur väl påståendet överensstämmer 
med deras resonerande.151 Tabell 17 här nedan visar att över hälften av biblio-
teken, 56,1%, ser ett varierat mediebestånd som en mycket viktig anledning till 
varför de har tv-spel på biblioteket. Räknar vi in de som svarat både 4 och 5 på 
den frågan är det 82,0% som anser att detta är ett viktigt skäl till varför de har 
dessa spel. Om vi på liknande sätt slår samman de som svarat 4 och 5 på de övriga 
alternativen så framgår det att de för biblioteken viktigaste skälen att ha tv-
/datorspel, utöver det varierade beståndet, är att erbjuda underhållning (68,8%), att 
anpassa utbudet efter ungas erfarenheter och kompetenser (67,4%), att locka icke-
besökare/användare som sällan besöker biblioteket (61,6%) och att bidra till 
bibliotekets roll som social mötesplats (59,4%).  

 På samma sätt kan vi titta på de alternativ flest bibliotek har svarat 1 eller 2 
på, och därmed inte anser vara ett för dem centralt skäl att ha tv-/datorspel. Som 
man kan se redan i tabellen nedan så är att introducera ny teknik för ovana använ-
dare det som flest rankat lågt som anledning, där den sammanlagda procenten för 
svar 1 och 2 är 33,3%. Övriga alternativ som rankas lägre av biblioteken är att 
nyttja spelen som pedagogiska hjälpmedel (24,7%) och att uppmärksamma spel-
mediets kulturella betydelse (22,4%). Det ska dock påpekas att dessa tre anled-
ningar också är de tre som har högst svarsprocent i mitten, en trea på den femgra-

                                                 
149 Bilaga 14.  
150 Se Tidigare forskning, s. 14f.  
151 Se Bilaga 1.  
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diga skalan, varför det skulle vara vanskligt att påstå att biblioteken inte alls ser 
dessa anledningar som relevanta.  

Tabell 17. Anledningar att biblioteket har tv-/datorspel. 

Anledning Instämmer (1. Inte alls – 5. Helt) (%) 

      

 

1.  2. 3. 4. 5. 
Erbjuda underhållning (138) 3,6 8,0 19,6 30,4 38,4 

Locka icke-besökare (138) 4,3 11,6 22,5 29,7 31,9 

Social mötesplats (138) 7,2 12,3 21,0 29,7 29,7 

Introducera ny teknik (138) 12,3 21,0 29,0 22,5 15,2 

Uppmärksamma kultur (138) 7,2 15,2 29,0 27,5 21,0 

Pedagogiska hjälpmedel (138) 8,0 16,7 31,9 27,5 15,9 

Varierat bestånd (139) 2,9 1,4 13,7 25,9 56,1 

Övriga biblioteksresurser (139) 6,5 15,1 24,5 34,5 19,4 

Ungas erfarenheter (138) 4,3 6,5 21,7 31,9 35,5 

            

Kanske föga förvånande råder det en korrelation mellan hur man har svarat gäl-
lande anledningen att ”erbjuda ytterligare pedagogiska hjälpmedel” i enkätfråga 
15, och hur man svarade på Fråga 13 angående spelens budskap och spelens pe-
dagogiska kvaliteter som kvalitetskriterium: den förre har en korrelation på 0,411 
och den senare på 0,552. Det finns även ett visst samband mellan hur man har 
svarat angående att ”uppmärksamma spelmediets kulturella betydelse” och vilken 
roll estetik (0,256) och narrativ (0,364) har som kvalitetskriterium vid urval. 

Nu har stort fokus ägnats de bibliotek som har svarat att de har tv- eller dator-
spel på biblioteket, antingen för utlån eller på plats. Fråga 16 i enkäten riktar sig 
till de bibliotek som inte har dessa spel, och ställer frågan om hur pass väl ett antal 
påståenden passar in på deras motiv. I Tabell 18 nedan ser man att det enskilt 
största hindret tycks vara av ekonomisk art, då 46,1 – nästan hälften – av de 141 
svarande har angett 5 på skalan gällande budget. Slår man som tidigare ihop 4 och 
5 på skalan är det hela 78,1% som anser att budgeten inte räcker till för inköp av 
tv-/datorspel. Viktigt att anmärka här är att denna fråga inte svarar på hurivida 
biblioteken anser sig ha låg budget generellt, utan endast att budgeten inte räcker 
för inköp av dessa spel. På grund av för få gemensamma svar kan jag inte göra 
någon tillförlitlig korrelationsanalys mellan frågan om budget och fråga 17 om 
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bibliotekens storlek, vilket annars kanske hade kunnat hjälpa oss förstå detta 
bättre.  

Tabell 18. Anledningar att biblioteket inte har tv-/datorspel. 

Anledning Instämmer: 1. Inte alls – 5. Helt (%) 

      

 

1. 2. 3. 4. 5. 
Budget (141) 8,5 10,6 12,8 22,0 46,1 

Kulturella mål (126) 44,4 18,3 21,4 8,7 7,1 

Demokr. mål (122) 42,6 20,5 18,9 11,5 6,6 

Saknar kompetens (128) 28,1 11,7 30,5 18,0 11,7 

Håller inte kvalitet (122) 53,3 22,1 17,2 4,1 3,3 

Inte utrymme (129) 36,4 22,5 15,5 13,2 12,4 

Svårt med licens (122) 36,9 25,4 25,4 10,7 1,6 

            

Tittar man på hur biblioteken har svarat på de båda frågorna ser man att de tre 
biblioteken i storleksordningen 500 000+ som inte har spel idag har två svarat 5 – 
instämmer helt – och en har svarat 4 på denna fråga. Samtidigt har hälften av de 
fyra minsta biblioteken som idag inte har spel svarat 1 eller 2, och andra hälften 4 
eller 5, så det går inte att dra några tillförlitliga slutsatser av detta.152  

Textanalys av kommentarer 
Som nämnt så gav jag respondenterna möjlighet att kommentera eller förtydliga 
deras svar vid ett antal frågor. De sammanlagt 244 kommentarerna var utspridda 
över sex stycken frågor: Fråga 5, Fråga 6, Fråga 8, Fråga 12, Fråga 13 och Fråga 
18. Av dessa var det endast Fråga 8 och Fråga 18 inte specifikt handlade om tv-
/datorspel. Dessa kommentarerar analyserades sedan genom att koda varje kom-
mentar baserat på vad som togs upp, för att sedan placeras in i olika kategorier 
beroende på tema. Fråga 5, om digitala onlinetjänster, gav upphov till en större del 
kommentarer som handlar om bibliotekens bestånd och tv-/datorspelande på 
biblioteket mer generellt och bör därför ses som kommentarer på frågorna 1-5. Jag 
kommer att hänvisa till Fråga 5, men alltså beröra de tidigare frågorna också.  
                                                 
152 Bilaga 14. 
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Det är främst två centrala teman som träder fram i texten, vilka på ett eller an-
nat vis tar sig uttryck i kommentarerna:  

1. Ålder, i egenskap av hänvisningar till åldersmärkning, hyllplacering och 
målgrupp 

2. Våld, i relation till urval och kvalitet 

Det finns naturligtvis fler ämnen vilka vi kommer att återkomma till, men dessa 
två är de som både representeras i flest kommentarer och förekommer i flest 
kommentarsfält. Med resultaten från enkäten i stort är det inte förvånande att 
dessa två ämnen även framträder tydligt i kommentarerna biblioteken har fått 
lämnat, men det är ändå värt att lyfta fram ett antal aspekter i detta. 

Ålder 
Det enskilt tydligast framträdande temat i texten är ålder, där 48 stycken kommen-
tarer i någon mån berör användarnas ålder. Om vi fokuserar på de kommentarsfält 
som berör tv-/datorspel och urvalskriterier – frågorna 5, 6, 12 och 13 – så är det 
45 av dessa 131 kommentarer som på något vis nämner ålder, eller 34,3% av 
dessa kommentarer. Av dem är det 38 stycken som direkt eller indirekt hänvisar 
till barn eller ungdomar i relation till tv-/datorspel. Det kan röra sig om kommen-
tarer som direkt uttrycker att de endast har (digitala) spel för barn:  

”Enklare barnspel.” 

”Det finns bara några barnspel på cd-rom på en dator på barnavdelningen” 

”Vi har endast några få dataspel för mindre barn + några som riktar sig till barn 
med funktionsnedsättningar. 

Ett antal bibliotek pekar inte uttryckligen ut barn eller ungdomar som deras hu-
vudsakliga/enda målgrupp för dessa spel, utan antyder det i någon form:  

”granne med fritidsgården som ofta har öppet när vi har öppet som har xbox” 

”Vi har en del PC-spel för barn. Tv-spel är för närvarande bara under lovveckor o 
dyl, men planer finns att vi kanske ska ha en hörna där man alltid kan spela 
Xbox och Wii” 

”I stort sett alla spel har åldersgränser som är lägre än 16 år, alltså inga spel med 
18-årsgräns.” 

Härmed inte sagt att dessa bibliotek inte också lånar ut spel till vuxna, men det 
framgår ändå att barn och/eller ungdomar är deras primära målgrupp med tv-
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/datorspelen. Detta framträder även i de kommentarer, som det sista citatet ovan, 
som hänvisar till den PEGI-märkning tv- och datorspel som säljs i svenska butiker 
måste ha. PEGI, som står för Pan European Game Information, används över hela 
EU-regionen som märkning för att signalera både vilken ålder ett visst spel är 
lämpligt för och vad spelet kan tänkas innehålla i form av exempelvis våld, drog-
referenser och nakenhet.153 PEGI består av fem åldersindelningar: 3, 7, 12, 16 och 
18 år. När ett bibliotek skriver att ”[v]i har också bestämt att inte köpa in spel med 
Pegi 18, eftersom beståndet ska vara för barn och unga i första hand”, är det denna 
märkning man åsyftar. Baserat på vilka åldrar som nämns även när inte förkort-
ningen PEGI används är det tydligt att de som talar om åldersgränser antingen 
hänvisar till denna märkning specifikt eller så använder de ett system baserat på 
samma åldersindelning, vilket kan exemplifieras här: ”Vi har precis börjat med 
TV-spel och har hittills bara köpt spel med åldersgräns 3-7 år.” Utöver de som 
helt enkelt benämnt barn och ungdomar som sin målgrupp så är det ett antal, 15 
stycken av de 131 inräknade kommentarerna, som uttryckligen kommenterat att 
de inte köper in spel med 18 år som åldersgräns. Några av dem har dessutom valt 
att inte köpa in spel för åldrar över 16 eller 12 år, och ett par nämnde åldersgrän-
ser på 3 och 7 år.  

Det är dessutom några bibliotek (tre i kommentarerna) som använder sig av 
egna åldersgränser: en respondent skriver att de har uppdelat mellan barnspel utan 
någon åldersgräns och övriga som de har satt 16 års gräns på, medan en annan har 
en generell åldersgräns på tv-/datorspelen på 15 år och därför inte har spel för 
äldre. Intressant här är alltså att man använder en undre åldersgräns – användare 
måste vara minst 15 år gamla för att få låna – även som övre ålder för de egna 
inköpen. Detta gör att ungdomarna själva får låna spel lämpliga för deras ålder 
först när de är 15, och då har de spel för just 15-åringar och nedåt att välja på – 
om inte föräldrar eller andra äldre lånar spelen åt dem. Detta kommenterar en re-
spondent med att de ”hoppas vi i vårt stilla sinne på att föräldrarna följer PEGI-
rekommendationen på våldsamma/kontroversiella spel, typ GTAV eller Call of 
Duty-spelen.”  

Endast ett fåtal respondenter har uttryckligen kommenterat något om vuxna 
som låntagare eller användare av tv-/datorspel, ofta med hänvisning till hyllplace-
ringen snarare än tänkt målgrupp. En kommenterar exempelvis att spelen ”står 
tillsammans med filmer på hyllor som inte direkt hör till varken barn eller vuxen 
avdelingen”, medan en annan påpekar att de har ”[…] snart kommer […] att börja 
med konsolspel för vuxna på vuxenavdelningen.” Några kommenterar dock att de 
köper in spel för alla åldrar, och en respondent nämner både att ”[t]v-spelen om-
fattar inte bara sådant som är lämpligt för barn eller ungdomar, utan även sådana 
med uttalad rekommendation från 18 år” och att ”[d]det bör alltså finnas något för 
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de yngre både bland våra Wii/WiiU, PS3 och Xbox360 spel. Detsamma gäller för 
ungdommar [sic] och vuxna.”  

Våld 
I rena siffror är det 21 kommentarer som på ett eller annat vis hänvisar till våld 
eller våldsamheter i tv-/datorspel, där de flesta kommenterar med att de inte köper 
in spel som upplevs för våldsamma. Liksom när det gällde barn och unga inom 
ålders-temat ovan så är det få bibliotek som uttrycker att de köper in spel med 
våldsamma inslag/våldsamma spel, men desto fler som påpekar att de inte gör det. 
Här definierar respondenterna det naturligtvis lite olika, så det uppfattas som 
missvisande att tala om våld som ett homogent tema i texten. Det som knyter de 
flesta samman är dock strävan att inte köpa in spel som är ”för våldsamma” eller 
ha ”för mycket våld”. Just dessa sätt att uttrycka det återkommer nio gånger i de 
21 kommentarerna, men få väljer att precisera vad man menar med detta. En re-
spondent exemplifierar med att de inte köper in ”vålds/krigsspel t ex GTA och 
Call of Duty”, och just dessa två spelserier – Grand Theft Auto och Call of Duty – 
nämns vid ett par tillfällen i kommentarerna. Endast en definierar våldet i sig nå-
got, och säger att spelen inte ska ”innehålla kraftigt/verklighetstroget våld.” 

Ett fåtal påpekar att det specifikt är spel som antingen ”enbart grundar sig på 
våld (typ fighting spel som Mortal Kombat)” eller ”som förhärligar våld” som 
man undviker vid urvalen. En respondent menar att de inte ”köper […] in spel där 
våld är huvudsyfte med spelet. Däremot kan våld förekomma i ett spel som en del 
av berättelsen. Exempel på spel vi inte [har] är Call Of Duty”. Detta är en intres-
sant kommentar eftersom den avslöjar något om synen på vad våld kan vara i re-
lation till en berättelse, när det kommer till just tv-spel. Call of Duty är en action-
spelsserie som hade sin narrativa början i Andra världskriget, men de senaste fyra 
spelen i serien har utspelat sig i modern tid eller en närastående framtid.154 Det är 
en serie som för många är mest känd för sin online-komponent där spelare ofta i 
lag tävlar mot varandra över nätet, men det är likafullt en serie där varje spel i 
serien även innehåller en narrativ kampanj för den enskilde spelaren. Det är, med 
andra ord, ett spel som innehåller både våld och en berättelse, även om spelmeka-
niken – att ta sig fram genom olika banor genom att bland annat skjuta på fiender 
– i spelen ofta är det framträdande snarare än narrativet.  

Intressant är också fokusen på narrativet i sig som en grund för urval – om 
spelet är våldsamt så bör det ha en handling som motiverar våldet. Kommentaren 
om Mortal Kombat ovan lyfter i sin helhet fram just berättelsen som en viktig 
komponent:  
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 62 

”Vi ser Tv-spelen som ett rent nöje och lägger inte in för mycket värderande åsikter här. Om 
ett spel enbart grundar sig på våld (typ fighting spel som Mortal Kombat) så är det kanske 
mindre troligt att vi tar in det i jämförelse med ett rollspel som kan erbjuda både en intressant 
berättelse, karaktärsutveckling och fighting. Jag gör ingen djupare analys av spelen inför in-
köp, men läser gärna ett par recensioner (gärna av privatpersoner via bloggar eller liknande) 
för att kunna bilda en egen uppfattning om vilka som kan vara mest intressanta den här må-
naden.”  

Här kan man alltså se hur spel som berättande premieras före spel som interaktivi-
tet – eller MDA-modellens begrepp mekanik och dynamik.155 Två av de tre 
aspekterna de nämner – berättelse, karaktärsutveckling och fighting – är sådana vi 
tydligast kan förknippa med andra mer narrativt fokuserade medier som boken.  

En respondent menar att de ”försöker att ha kvalitetskrav, men vi försöker 
också att undvika de våldsammaste spelen. Ibland krockar detta, det finns många 
bra spel med mycket våld. Då händer det att vi är inkonsekventa. Vi har t.ex. inte 
köpt GTA, men däremot Halo etc.” Här ser vi en koppling till just kvalitetsbe-
greppet, och hur problematiskt det kan te sig när man pratar om våld i relation till 
kvalitetskriterier. Som vi såg tidigare i uppsatsen så var det en respondent som 
ifrågasatte huruvida mängden eller typen av våld alls är ett kriterium för kvalitet. 
Som vi har sett både i enkätsvaren och i kommentarer så är frågan om våld en 
viktig faktor för bibliotekens urvalsprocess, varför det i denna undersökning är 
befogat att tala om våldsaspekten som ett kvalitetskriterium. Som kommentaren 
ovan antyder så är våld och kvalitet inte något man kopplar samman, eftersom 
man talar om våld separat från spelens kvalitet (”många bra spel med mycket 
våld”).  

En annan respondent skriver i mer generella termer om i deras urvalskriterier, 
och menar att de har ”Kriterier baserade på vilka konsoler som är vanliga och som 
fortfarande tillverkas. Spelen ska också hålla hög kvalitet, dvs vara välgjorda uti-
från sin genres förutsättningar.” Vad de olika genrerna har för förutsättningar och 
hur man mäter kvaliteten inom dem framgår inte, men man kan i kommentaren 
ändå skönja ett uppmärksammande att spel inte bara skiljer sig mellan våldsamma 
och icke-våldsamma spel, utan att man bör se till spelmediets, och de inom mediet 
rådande genrerna, förutsättningar. En annan kommentar lyfter hur efterfrågan och 
tillgång som en starkare grund för inköp än annat:  

Tv-spelen omfattar inte bara sådant som är lämpligt för barn eller ungdomar, utan även såd-
ana med uttalad rekommendation från 18 år.  Ang. inköpskriterier: vi har inga uttryckta regler 
för inköp, men försöker balansera beståndet så det finns något för alla åldrar inom alla kon-
sollmärken. Det bör alltså finnas något för de yngre både bland våra Wii/WiiU, PS3 och 
Xbox360 spel. Detsamma gäller för ungdommar och vuxna. En bra balans mellan plattform, 
shot-em-up och strategi är också önskvärt. 
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Återigen nämns spelens genres som viktiga i urvalet, och här har man valt att ta in 
även vuxenspel. Det är oundvikligen så att flera kommentarer som nämner våld i 
någon egenskap också lyfter fram kopplingen till ålder. Vi såg tidigare hur svaren 
angående just ålder och våld som urvalskriterier hängde ihop, och detta fram-
kommer även i kommentarerna. Nästan hälften, tio stycken, av de kommentarer 
som tar upp våld nämner också ålder i någon egenskap: de flesta av dessa uttryck-
er att barn är deras prioriterade målgrupp och därför inte köper in spel med för 
mycket våld. En talar istället om att man ska kunna spela spelen på biblioteket och 
därför inte vill ha våldsamma spel, medan en annan pekar ut spel med ”extremt 
våld (typ Manhunt)” men i övrigt köper in spel med våldsinslag.  

Urval, budget och schack 
En viktig punkt för de bibliotek som inte har tv- eller datorspel är som vi har sett 
budgeten – tv-/datorspel är dyra och har i många fall svårt att konkurrera med 
övriga medier, vilket några respondenter har uttryckt även i kommentarer. De 
flesta av dessa har spel för utlån, men påpekar att budgeten påverkar urvalet: en 
respondent säger att ”[e]ftersom budgeten är begränsad avstår vi från vissa spel 
som vi inte tycker att biblioteket kan stå för att ha, men försöker ändå vara ganska 
generösa i vår bedömning.” Här kan man fråga sig om biblioteket i fråga hade 
köpt in dessa spel som ”biblioteket inte kan stå för att ha” om budget inte var ett 
problem. En annan respondent uttrycker en liknande ståndpunkt:  

Vi har bestämt att vi inte köper in spel som har pegi 16 eller 18 (vi köper än så länge bara spel 
inom barnmediebudgeten). I övrigt samma kvalitetskriterier som för andra medier. Jag är 
möjligen ännu mer selektiv och tittar mycket på recensioner innan jag köper spel jämfört med 
när jag köper andra medier. Eftersom spelen är dyra och budgeten ganska liten så vill man 
prioritera spel som håller hög kvalitet och passar målgruppen (i vårt fall barn och unga) 

Budgeten eller den höga kostnad tv-/datorspel upplevs utgöra påverkar med andra 
ord enligt dessa respondenter hur de gör de kvalitativa urvalen. I kontrast till detta 
lyfter två respondenter fram de tänkta låntagarnas budget/ekonomi som skäl att ha 
spel, och hur det påverkar urvalet. En av dem skriver att ”[e]n viktig anledning till 
att vårt bibliotek har spel är för att barn ska få tillgång till ett medie som är dyrt 
och som ibland styrs av familjens ekonomi.” En annan respondent utvecklar detta:  

När det gäller tv-spel finns hos oss också ett resonemang om att tv-spel är dyra att köpa om 
man har ansträngd ekonomi av en eller annan anledning. Bra att kunna erbjuda en möjlighet 
att låna något som man inte skulle ha råd att köpa själv. Vi har tex valt att inte gallra våra ps2-
spel, så länge vi ser att de lånas.  Nintendospel, Zelda och Mario osv, säljes inte till bibliotek 
meddelar deras svenska distributör Bergsala genom våra leverantörer när vi försöker beställa 
deras spel. 

Här talar man alltså om budget på två olika sätt – bibliotekets (begränsade) bud-
get, och låntagarnas (begränsade) budget – och beroende på vilket man lyfter fram 
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så hamnar fokus på antingen bibliotekets egen urvalsprocess eller på medieutbu-
det och tillgången för låntagarna.  

De flesta kommentarer som tar upp analoga spel specificerar hyllplaceringen 
av de olika typerna av spel, där de flesta har antingen både spelbräde och figurer, 
eller bara figurer, i någon av bibliotekets diskar för besökare att låna. Värt att 
nämna är också att 16 av de 66 kommentarerna som handlar om analoga spel, el-
ler 24,2%, uttryckligen nämner schack specifikt. Även när biblioteket i fråga har 
kryssat i att de har andra typer av spel (bräd-, kort-, roll- och/eller traditionella 
spel) så är det flera som endast skriver att ”[v]årt schackspel finns att låna i låne-
disken” eller ”[s]chack i utlåningsdisken”. Som vi såg tidigare så är det dock en 
större andel bibliotek som svarat att de har traditionella spel än någon av de andra 
typerna, så vi får anta att schackspel har en stark representation på folkbiblioteken 
i landet.  

Empiri, teori och tidigare forskning – undersökningen i kon-
text 
Uppsatsförfattarna Gezelius och Griph talar i sin uppsats om hur det fanns en 
”rädsla för att ta in TV-spel på biblioteket även om ingen säger absolut nej till 
det."156 I egenskap av del i ett mediebestånd kan man dock konstatera att tv-
/datorspel generellt ”har en plats” på folkbiblioteket, om vi med det talar i rent 
tekniska termer. Övergripande kan man se att tv- och datorspel finns represente-
rade på en förhållandevis stor andel svenska folkbibliotek idag. 39,3-46,0% av de 
deltagande biblioteken svarade att de har konsol och/eller datorspel för utlån till 
allmänheten, men också att detta i stor utsträckning påverkas av hur stort biblio-
teket är – ju större bibliotek, desto större sannolikhet att man har spel för utlån. 
Detta besvarar dock inte vilken kulturell status dessa spel har på biblioteken, vil-
ket var huvudsyftet med denna studie. För att göra det är det nödvändigt att vi 
återgår till empirin och återkopplar den med den tidigare forskningen och teorier-
na kring spel och populärkultur.  

Varför har biblioteken spel?  
Scott Nicholson visade i sin studie att flest biblioteken nämnde som skäl att er-
bjuda spel på biblioteket var för att locka dit folk som annars kanske inte hade 
kommit dit – i marknadsföringssyfte. Det som flest respondenter ansåg vara det 
främsta skälet när de bara skulle välja ett var dock att erbjuda en underhållnings-
form åt sina besökare/låntagare. I vår studie ser svaren lite annorlunda ut. Det en-
skilt viktigaste skälet, baserat på hur många av respondenterna som svarade 4 eller 
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5 på skalan 1-5, var att erbjuda ett varierat bestånd för sina låntagare, där hela 
82,0% ansåg detta vara ett mycket viktigt skäl. Därefter var det just att erbjuda 
underhållning, 68,8%, följt av att erbjuda ett bestånd anpassat efter ungas erfaren-
heter och kompetenser, 67,4%, som ansågs mycket viktigt. Ser man till denna 
fördelning så tycks spelen fylla en instrumentell funktion för många bibliotek, 
eftersom ett varierat bestånd inte nödvändigtvis lyfter fram vikten av mediet i sig 
utan snarare vikten av att beståndet i stort innehåller många olika medier.  

Synen på spel som ren underhållning, som vi ser i Nicholsons studie, verkar 
ha en viss plats i biblioteksvärlden. Eli Neiburger, som skrivit boken Gamers…In 
the Library?!: the Why, What, and How of Videogame Tournaments for All Ages, 
skriver exempelvis i inledningen att ”public libraries are in the business of mee-
ting communities’ content needs, including the content they want only for recreat-
ional purposes” (min betoning).157 Att digitala spel enbart skulle vara underhåll-
ning är något vi ser även i den debatt Vanek och Wiklander har analyserat, där de 
lyfter fram hur ”TV-spel ses […] mer som underhållning, och borde därmed hål-
las i den kommersiella marknaden.”158 Detta återkommer även i föreliggande stu-
die: en respondent skriver att ”Vi ser Tv-spelen som ett rent nöje och lägger inte 
in för mycket värderande åsikter här.” Där det i Vanek och Wiklanders uppsats 
uppstår en polemik mellan de bibliotek som köper in spel och de som inte tycker 
att biblioteken ska ha spel på bibliotek är det ingenting denna uppsats kunnat visa.  

Utifrån de svar jag fick in från bibliotek som inte erbjöd tv-/datorspel på 
biblioteket så förstärks bilden av att spelen inte nödvändigtvis uteslutits av några 
kvalitetsmässiga eller traditionalistiska skäl – åtminstone inte uttalat. Den största 
orsaken respondenterna angav var budget, där 68,1% svarade 4 eller 5 på frågan 
om varför de inte har spel på biblioteket. Detta följdes av de som inte ansåg sig ha 
tillräcklig kompetens för mediet, 29,7%. Återigen känner vi igen detta i Gezelius 
och Griphs beskrivning, där en begränsad budget innebär att man för att kunna 
köpa in spel måste skära ner på någon annan verksamhet eller beståndet av andra 
medier.159 Detta var i sin tur något man var ovillig att göra om det inte fanns till-
räcklig kompetens, eftersom detta skulle leda till en dålig service.  

Urval och våld 
I Gezelius och Griphs uppsats skiljer man på en marknadsstrategi – fokus på efter-
frågan och biblioteket som instrumentell informationsförmedling – och en för-
myndarstrategi – biblioteketet och bibliotekarien som väktare för kvalitet och ur-
val.160 Denna separation kan man även se i Hedemarks beskrivning av den bokliga 
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respektive den informationsförmedlande diskursen.161 Oavsett det gäller böcker 
eller tv-spel tycks det finnas skiftande meningar i hur urval på ett bibliotek ska gå 
till, och vilka faktorer som ska ligga till grund för detta urval, och föreliggande 
studie är inget undantag. Detta tar sig lättast uttryck i att det i princip var lika 
många bibliotek som ansåg besökarnas efterfrågan som mycket viktig, 32,6%, 
som det var de som använde sig av den egna personalens kunskaper, 30,2%, när 
man skulle göra urval. Detta framgår även i analysen av kommentarerna, där un-
gefär lika många ger uttryck för det egna urvalet som det är de som talar om hur 
besökarnas efterfrågan går före de flesta kvalitetskriterier. Ett par respondenter 
gav uttryck för vad Gezelius och Griph i sin uppsats kallar samspelsstrategi, där 
bibliotekarier i samspel med i det här fallet ungdomar tar vara på både biblioteka-
riens och låntagarens behov och krav.162 En respondent skrev att de tar hjälp av 
ungdomarna och ber om deras åsikter vid urvalen, men det här får ses som ett un-
dantag snarare än en regel om vi ser till kommentarerna i stort. Detta till trots så 
antyder siffrorna att de egna kunskaperna eller urvalskriterierna och besökares 
påverkan på dessa urval spelar nästan lika stor roll vid inköp av tv-/datorspel.  

Detta gäller för i de flesta fall dock inte när det kommer till våldet: en respon-
dent skriver exempelvis att ”[o]m det är stor efterfrågan på något kommer lånta-
garnas önskemål före flera av kriterierna (dock inte våldskriteriet och i vissa fall 
genuskriteriet)”, medan en annan skriver att ”[o]m det är ett spel efterfrågat av 
brukare kan undantag ske vad gäller betyget på Gamespot, dock aldrig PEGI 18.” 
Här kan vi alltså se hur marknadsstrategins premierande av låntagarnas efterfrå-
gan när det kommer till tv-/datorspel är villkorlig – man låter låntagarna avgöra 
innehållet i mediebeståndet, så länge deras önskemål inte går emot bibliotekets 
syn på våld i spel.  

Detta fokus på våld återkommer i stora delar av de texter som berör tv-/och 
datorspel, och så även i Gezelius och Griphs uppsats. Respondenterna i deras stu-
die är överens om att tv-spel med spekulativt våld eller våld taget ur sitt samman-
hang inte ska köpas in till biblioteket, men att våld som motiveras av ett samman-
hang kan få förekomma.163 Dessa åsikter kan man se även i kommentarer till min 
egen enkät, där några respondenteter lyfte fram just hur våld som förekom till-
sammans med en intressant handling fick företräde före spel där man upplevde att 
våldet var huvudfokus. Jesper Juul påpekar att detta inom spelstudier ofta kommer 
till uttryck när spel beskrivs utifrån sin funktion som berättelse, där uppfattningen 
tycks vara att spel också skulle vara bättre om de var mer som berättelser.164 Enligt 
svaren i enkäten är dock inte de narrativa kvaliteterna så viktiga för biblioteken 
som man kan tro av dessa kommentarer. Det var visserligen 31,3% som svarade 4 
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på skalan över hur viktiga dessa kvaliteter var vid urval, men endast 9,4% hade 
satt 5 på samma fråga. Sammantaget är det alltså 40,7% som svarade minst 4 på 
den frågan. Som vi såg i enkätsvaren så var våld det som absolut flest hade svarat 
var mycket viktigt som kvalitetskriterum vid urval av tv-/datorspel: 44,5% sva-
rade 5, mycket viktigt, på skalan, och hela 68,7% svarade att det var minst 4 på 
skalan. Våldet i spelen är med andra ord det enskilt viktigaste urvalskriteriet om vi 
ser till dessa svar. Med andra ord så spelar mängden/typen av våld ändå en större 
roll vid urvalet än vad de narrativa, historieberättande aspekterna av spelet gör. 
Om man ställer detta mot frågan om huruvida biblioteken har specifika urvalskri-
terier för tv-/datorspel så var det ingen större skillnad: 53,7% av de som svarade 
att de använde specifika urvalskriterier ansåg också våldet vara mycket viktigt, 
medan det var 45,0% av de med samma urvalskriterier som för tryckta medier och 
44,2% för de med samma urvalskriterier som för andra medier.165 Med andra ord 
spelar det mindre roll vilka andra medier man jämför med, våldet är lika relevant 
som urvalskriterium för biblioteken.  

Om detta hade gällt ett medium vars huvudsakliga målgrupp var vuxna lånta-
gare hade man kunnat vänta sig vissa reaktioner: inte ens en bibliotekstradition 
som bygger på folkbildning hindrar exempelvis bibliotek från att låna ut (ofta 
ganska våldsamma) deckare. Jesper Juul, James Newman och andra författare 
inom spelforskningen poängterar som tidigare nämnt att tv- och datorspel i stor 
utsträckning har definierats som ett medium för barn, ett övergående nöje man 
växer ifrån.166 Både amerikanska och europeiska siffror visar dock att åldersför-
delningen bland folk som spelar digitala spel är mer spridd än vad man kan tro 
utifrån den uppmärksamhet spelen får i relation till barn och ungdomar. Enligt den 
amerikanska intresseorganisationen ESA, The Entertainment Software Associat-
ion, var medelåldern för en tv-/datorspelare i USA 31 år enligt deras senaste siff-
ror.167 En europeisk motsvarighet, The Interactive Software Federation of Europé 
(ISFE), har publicerat siffror för de enskilda länderna i Europa. Uppdelat på kön 
visar de att åldersgruppen 16-24 visserligen är den där flest spelar digitala spel i 
Sverige (89% av männen och 81% av kvinnorna), men vid 25-34 år är det fortfa-
rande 88% respektive 63% som spelar, medan det i gruppen 35-44 är 71% bland 
båda könen som spelar digitala spel.168 Tv- och datorspel är med andra ord inte ett 
medium som enbart konsumeras och åtnjuts av barn, men hos en stor andel biblio-
tek tycks denna bild fortfarande vara rådande.  

En aspekt av detta som vi inte har berört i någon större utsträckning tidigare 
är frågan om upphovsman eller skapare. Som vi såg så fanns det ett visst samband 
                                                 
165 Se Bilaga 15. 
166 Se Tidigare forskning, s. 11. 
167 ”Essential Facts About the Computer and Video Game Industry: 2014 Sales, Demographic, and Usage 
Data” (2014) The Entertainment Software Association, s. 3. 
168 ”Videogames In Europe: Consumer Study. European Summary Report” (2012), The Interactive Software 
Federation of Europe, s. 9. 
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mellan hur man hade svarat på den frågan i relation till både narrativ, spelmekanik 
och estetik. Vad som bör uppmärksammas är dock hur pass få det var som ansåg 
denna fråga specifikt vara viktig vid urval: det var inte en respondent som svarade 
5 på skalan, och endast 6,2% svarade 4. När Jofrid Karner Smidt lyfter fram vad 
hennes respondenter svarat att de läser för populärlitteratur nämns ett antal speci-
fika författare, däribland Minette Walters och Robert James Waller, och klassiker 
av Hemingway och Remarque.169 Här talar de tillfrågade bibliotekarierna både om 
genres och specifika författare de finner underhållande eller givande.  

Intressant i sammanhanget är att ett spels utvecklare – i praktiken dess skap-
are eller ”author” – inte står med när man tittar på tv-spel i BTJ:s BURK-sök, utan 
endast spelets utgivare/förlag: en sökning på Dark Souls 2, skapat av From Soft-
ware och utgivet i Europa av Namco Bandai, får endast fram Titel, Utgivning, 
Omfång, Anmärkning, Målgrupp, Hyllsignatur, Klassifikation, Id-beteckning och 
BURK-nummer. Utvecklaren From Software finns inte omnämnda i något av fäl-
ten, medan utgivaren Namco Bandai gör det.170 Här står också titeln som huvudfält 
i resultatlistan. En sökning på Harry Potter och de vises sten ger först en resultat-
lista sorterad efter författaren Rowling, och sedan en post där fältet Namn, inne-
hållande författarens namn, står överst.171 Söker man istället i Libris katalog ser 
man att posterna för tv-spel använder MARC-fält 520 för att definiera ”speltill-
verkare”, men här är man istället inkonsekvent. Söker vi på spelet Call of Duty: 
Modern Warfare får vi upp de två första spelen i den serien – Call of Duty 4: Mo-
dern Warfare, och Call of Duty: Modern Warfare 2 – men det är endast i posten 
för det första spelet som man har skrivit Infinity Ward som speltillverkare. I pos-
ten för det andra spelet är det istället Activision som står som speltillverkare – 
trots att de är utgivare, och Infinity Ward fortfarande är utvecklare.172 

Detta säger naturligtvis ingenting om huruvida det finns bibliotekarier på de 
tillfrågade biblioteken i denna studie som faktiskt har den kollen. Trots att mer än 
hälften av biblioteken svarade att de har någon på biblioteket som är insatt i tv-
/datorspel så innebär det inte att dessa personer är insatta i vilka spelskaparna är. 
Det säger heller ingenting om i vilken utsträckning man på de tillfrågade biblio-
teken anser författare för skönlitterära böcker avgörande för urvalen på biblio-
teket. Men det synliggör ändå att det inom biblioteksvärlden i stort – sedd utifrån 
BTJ:s katalog och hur tv-/datorspel respektive böcker skrivs om – inte tycks fin-
nas något större intresse i vem eller vilka det är som skapat spelen man köper in 
och lånar ut.  

                                                 
169 Karner Smidt, J. (2001), s. 297; s. 304. 
170 Bibliotekstjänst BURK-sök, sökord: Dark Souls 2; se Wikipedia, den engelska versionen, sökord: Dark 
Souls 2. 
171 Bibliotekstjänst BURK-sök, sökord: Harry Potter och de vises sten. 
172 Libris, sökord: Call of Duty Modern Warfare; se Wikipedia, den engelska versionen, sökord: Call of Duty 
4: Modern Warfare; sökord: Call of Duty: Modern Warfare 2. 
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Tv-spel och Bourdieu 
I sin diskussion om populärlitteratur hos norska folkbibliotekarier menar Jofrid 
Karner Smidt att Pierre Bourdieus analys av smak som en effekt av social klass 
inte på ett övertygande vis överensstämmer med den bild av bibliotekariernas 
smak som hon ser i sin studie. Karner Smidt lyfter fram hur bibliotekarierna 
kommer från vitt skilda sociala bakgrunder, och att det snarast är utbildning som 
formar den litterära smaken. I kontrast till Bourdieus definition av smak menar 
hon att ”bibliotekariernas smak är en självständig smak, som självmedvetet häv-
dar sig mot den litterära elitens värderingar och preferenser, och som är präglad av 
ingående kunskaper om ’litteraturen i mitten’.” (min övers.)173 Samtidigt påpekar 
hon att bibliotekarierna nästan unisont är avisande mot den akademiska smaken, 
och att hon tycker sig se en värdeförändring där det ”sker en glidning ifrån rollen 
som folkupplysare med en bestämd värdeförankring (en sorts lärarroll) till en mer 
neutral tjänsteförmedlare.” (min övers.).174 Av de svar föreliggande enkätstudie 
har fått fram förefaller visserligen det finnas olika förhållningssätt till tv-
/datorspel som kan och bör tolkas som följden av att de ansvariga bibliotekarierna 
inte delar en och samma nedärvda åsikt. Det framgår dock också att det trots detta 
finns genomgående mönster som antyder att biblioteket som fält inte helt har sla-
git sig fria från sin folkupplysande och fostrande roll. Eftersom min egen studie 
inte är av kvalitativt slag kan jag heller inte uttala mig om någon diskursiv kamp i 
folkbiblioteks-Sverige, om vi med det förutsätter en analys av muntliga eller 
textuella utsagor. Denna uppsats bidrar däremot till att placera tidigare texter om 
tv-spel på folkbibliotek i en vidare kontext, och tillsammans kan en mer övergri-
pande bild växa fram.  

Pierre Bourdieu talar om hur olika fält inte bara för en kamp externt utan även 
inom fältet, där olika aktörer slåss om makten att definiera fältets beståndsdelar 
och delarnas relativa vikt. I konstvärlden förs det en inre kamp om vad som kan 
och bör inkluderas i begreppet ”god konst”, och i Åse Hedemarks avhandling för-
des kampen om att definiera vad ett bibliotek är och bör vara även inom de egna 
leden.175 Kan vi se en liknande kamp när det gäller tv-spel på folkbibliotek? Vanek 
och Wiklander menar i sin uppsats att just en sådan kamp kan urskiljas i det 
material de undersökt, där olika instanser och aktörer försöker göra anspråk på 
vad bibliotekens verksamhet ska innehållha, hur kvalitet ser ut och huruvida tv-
spel är något bibliotek alls ska ha.176 I föreliggande studie kan vi se att ungefär två 
femtedelar av biblioteken svarar att de har tv-/datorspel för utlån på biblioteket, 
och att de större biblioteken i större utsträckning är de som också har dessa spel.  

                                                 
173 Karner Smidt, J. (2001), s. 314f.  
174 Karner Smidt, J. (2001), s. 313. 
175 Se Tidigare forskning, s. 8; Teoretiska utgångspunkter, s. 20. 
176 Vanek, F. & Wiklander, M. (2008), s. 60ff. 
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Det är lätt att förklara detta med det skäl som också de flesta bibliotek som 
inte hade spel angav som skäl, nämligen brist på ekonomiska resurser. Om man 
däremot tar i beaktning hur debatterna kring tv-spel på bibliotek har sett ut är det 
inte orimligt att tänka sig att den ovan nämnda kampen bland annat tar sig uttryck 
i just budgetfördelning: det är ju genom budgeten man sätter sina prioriteringar i 
praktik.  

I den mån vi kan tala om en gemensam smak hos bibliotekarierna i den be-
märkelse Bourdieu talar om det, är det tydligast i de mönster i enkätresultaten vi 
kan se, där fokusen på våld i spel, och barnen/ungdomarna som huvudsakliga eller 
enda målgrupp för detta medium syns. Där Karner Smidt tycker sig se en utveckl-
ing i bibliotekarierollen menar jag att den traditionella bilden av biblioteksfältet 
och bibliotekarien som folkbildare ändå ger sig till känna i hur en stor del av 
biblioteken kommenterar utbudet och urvalen. Bourdieus habitusbegrepp är svå-
ranalyserat utifrån den typen av studie jag har utfört när det kommer till social 
klass, men vi kan ändå se en glimt av de världsbilder – habitus – en stor del av 
våra respondenter lever med genom hur de positionerar tv-/datorspel. Smak, me-
nar Bourdieu, definieras lika mycket av vår sociala klass som av bilden vi har av 
vår sociala klass.177 På samma sätt definieras en persons habitus, och därigenom 
dess potentiella handlings- och tankeutrymme, inte enbart av den objektiva klas-
sen personen har, utan även av exempelvis dennes utbildning.178  

Här talar vi alltså inte om att alla bibliotekarier tänker och gör likadant utifrån 
sin klass eller utbildning, utan snarare att vi kan se hur en viss syn på bibliotekets 
roll, dess bestånd och centrala urvalsfrågor ändå är förhållandevis gemensamma 
för många av studiens respondenter. Det är, om man får tro kommentarerna och 
siffrorna, förhållandvis många som är överens om att tv-spel är något man köper 
in för målgrupperna barn och ungdomar, och att dessa målgrupper bör besparas 
vad man anser vara ”för våldsamma spel”. Det finns de som köper dessa våld-
samma spel, och jag förutsätter att det är fler än de som kommenterat som gör så, 
men dessa tycks ändå vara i tydlig minoritet. Även om tidigare studier visat att det 
förekommer debatt i huruvida tv-spel ska finnas på biblioteken – att fältet sett en 
kamp utkämpas mellan dess aktörer – visar denna uppsats att denna kamp troligen 
i stor utsträckning mer handlat om faktumet att ha tv-spel i beståndet, än att tv-
/datorspel som medium har sett ett kulturellt uppsving och en ökad legitimitet som 
kulturell uttrycksform bland Sveriges folkbibliotek. 

                                                 
177 Bourdieu, P. (2010), s. 241; Hussey, L. (2010), s. 43. 
178 Se Teoretiska utgångspunkter, s. 21. 
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6. Slutdiskussion 

Är tv-spel bara underhållning? Egenfeldt-Nielsen m.fl. lyfter fram hur lek och 
spel länge har idealiserats som något fyllt av oskyldigt fantiserande, fritt från 
verklighetens svårigheter.179 De menar att detta också har format vår bild av vad 
barn borde göra och hur lek och spel borde se ut – trots att många lekar barn sys-
selsätter sig med också involverar farliga moment, uteslutning, elakheter och an-
nat ”icke-önskvärt”. Ironiskt nog menar författarna också att de västerländska 
samhällena länge varit misstänksamma mot lek och spel specifikt och underhåll-
ning generellt. Detta gäller inte minst tv-spel, som ofta förknippas med eskapism 
– vilket i sin tur ofta likställs med en ”unhealthy flight from reality”.180 Denna bild 
av tv-spel som ”rent nöje” kunde vi se i våra enkätsvar, och kopplar man det 
samman med den fokus som lades på våld i spel så stämmer ovan beskrivna bild 
ganska bra in på hur dessa spel framstår i vår studie.  

I relation till detta ser vi hur relativt få respondenter finner dessa spels este-
tiska, narrativa eller spelmekaniska kvaliteter centrala nog i deras urval för att 
svara 5 på skalan. Siffrorna är betydligt högre om vi väger in alla som svarade 
minst 4: 40,3% svarade minst 4 på estetiska kvaliteter, 40,7% på narrativa, och 
35,1% på spelmekaniska. Som jag tog upp tidigare så fanns det dock ingen korre-
lation mellan dessa svar och de om våld – det var troligt att någon som svarat högt 
på frågan om våld hade svarat lägre på frågorna om estetik, narrativ och spelme-
kanik, även om våldet som vi sett överlag låg högt hos respondenterna.  

Karner Smidt lyfter fram hur hennes respondenter anser underhållningsfunkt-
ionen i litteraturen som den viktigaste.181 Det tål att nämnas att de inte menar att 
all litteratur endast är ren underhållning, utan att deras egen behållning av littera-
tur (och främst här populär litteratur) är läsglädjen snarare än estetiska kvaliteter i 
första hand. Jämför detta med kommentaren att ”[v]i ser Tv-spelen som ett rent 
nöje”, där man benämner ett helt medium som endast underhållning. Karner 
Smidt poängterar att hennes respondenter läser betydligt färre populära författare 
som skriver serielitteratur (exempelvis Margit Sandemo och May Grethe Lerum) 
än ”erkända” populära författare utanför serieformatet.182 Man gör alltså en di-
                                                 
179 Understanding Video Games: The Essential Introduction (2008), s. 141. 
180 Understanding Video Games: The Essential Introduction (2008), s. 147. 
181 Karner Smidt, J. (2001), s. 297.  
182 Karner Smidt, J. (2001), s. 297. 
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stinktion även inom den populära litteraturen vad som är värt att läsa och inte. En 
respondent i min studie uttryckte som urvalskriterium ”[a]tt spelen ska passa så 
många låntagare som möjligt, till exempel inga vålds/krigsspel t ex GTA och Call 
of Duty”, vilket väcker frågan om man menar att alla spel ska fungera för alla, 
eller om det är beståndet i stort som åsyftas. Tv-spel tycks, i dessa kommentarer, 
definieras utifrån en förhållandevis homogen uppfattning om dess värden och 
målgrupp. 

Spel som kultur? 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken kulturell plats, om någon, tv- 
och datorspel har på svenska folkbibliotek idag. Den forskning jag tog del av pe-
kade på att dessa spel överlag har haft och i stor utsträckning fortfarande har svårt 
att hävda sig som en legitim kulturform. Egenfeldt-Nielsen m.fl. pekar ut ett antal 
faktorer som spelar in i de svårigheter tv-/datorspel har haft i försök att kulturellt 
accepteras: att det är ett främst visuellt medium, uppfattningen att spel mer är 
kommersiella produkter tillverkade för en marknad än kulturella verk, och att spel 
just ofta är utvecklade i en seriell form.183  

Kanske kan vi se tecken på detta även i föreliggande studie? Med så litet in-
tresse för spelets utvecklare både i denna studie och i BTJ:s katalog är det inte 
orimligt att man inom biblioteksvärlden inte ser tv- eller datorspel som ett me-
dium skapad i en kulturell miljö och med kulturella kvaliteter – de är inte ”verk” i 
en litterär bemärkelse. 

Man kan naturligtvis fråga sig varför man ska vara intresserad av ett spels ut-
vecklare, eller vad det spelar för roll om dessa spel uppfattas som ren underhåll-
ning och något man bara köper in till barn och ungdomar. Eller för den delen hur 
det är viktigt huruvida biblioteken erbjuder spel på plats i någon annan form än 
fysisk skiva. Centralt för denna uppsats, och för min förståelse av kulturstudier i 
stort, är att kultur inte endast är de artefakter vi studerar, utan även (och kanske 
främst) hur dessa diskuteras, används och fungerar i ett samhälle. Som John 
Storey skriver:  

Culture is an active process. It does not lie dormant in things (that is, any commodity, object, 
or event that can be made to signify), waiting patiently to be woken by an appropriate consu-
mer. It is the practice of making and communicating meaning. Culture is not in the object but 
in the experience of the object: how we make it meaningful, what we do with it, how we va-
lue it, etc.184 

                                                 
183 Understanding Video Games: The Essential Introduction (2008), s. 132. 
184 Storey, J. (2003), s. ix-x. 



 73 

Hur vi förstår tv-/datorspel beror inte bara på vad spelen i sig är, utan handlar lika 
mycket om hur spelen positioneras i relation till andra medier och kulturformer, 
hur de diskuteras i media och hur de förstås och används i hushåll.  

För oss i biblioteksvärlden innebär detta att hur vi ser på tv-spel i relation till 
andra kulturformer åtminstone till viss del beror på hur vi använder dem i det kul-
turella och sociala fält vi verkar i. Att mindre än en procent av biblioteken har 
bärbara spel från iTunes eller Google Play, eller att inget de mindre än tio procen-
ten som har konsoler på biblioteket har nedladdade spel på någon av de konsoler-
na – och därmed endast erbjuder de spel som publicerats på fysiskt medium av en 
(ofta större) utgivare – bidrar till att rama in vad tv-spel är eller kan vara i en bib-
liotekskontext. Det finns just nu 611 Xbox Live Arcade-spel på Microsofts onli-
neplattform för nedladdningsbara mindre spel till Xbox 360.185 Detta är 611 spel 
som nästan uteslutande existerar utan en fysisk informationsbärare, och som på de 
flesta bibliotek alltså inte görs tillgängliga för användarna. På samma sätt är de 
flesta biblioteken i stort sett ointresserade av ursprungslandet för ett spel, om vi 
får tro siffrorna från denna enkät. Dessa två aspekter i kombination gör att det 
troligen är en hel del bibliotek som faktiskt har spelkonsoler på plats men som har 
missat det svenskutvecklade indie-spelet Brothers: A Tale of Two Sons. Spelet 
utvecklades i samarbete med Josef Fares, och vann bland annat pris för Best Xbox 
Game på VGX Award Show före storspel som Grand Theft Auto, Bioshock Infi-
nite och Tomb Raider.186 

Alla bibliotek kan naturligtvis inte ha spelkonsoler att tillgå. Men även bland 
de 28,3% som svarade att de hade datorer på biblioteket där man kan spela var det 
få som erbjöd något annat än spel på fysisk skiva eller de spel användarna själva 
finner på internet. En respondent uttryckte att deras användare hade ”listat ut hur 
man installerar spel på våra datorer. De sitter och spelar på de publika, men 
biblioteket erbjuder egentligen inte några spel på dem.” Även här missar biblio-
teken troligen en stor del av de nedladdningsbara spel – många av dem gratis – 
som finns att tillgå, men som kräver att man själv laddar ned och installerar spe-
len. 

Att biblioteken tillskriver våld i spel sådan vikt vid urvalet beror troligen till 
stor del på dels att deras huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar – grupper 
som historiskt sett setts som mest lättpåverkad av våldsamheter i medier – och på 
det faktum att man använder sig av PEGI-märkningen. Tittar man på vad denna 
märkning skriver om 16- och 18-årsgränserna så är den stora fokusen just mäng-
den och typen våld, och 18-årsmärkningen handlar uteslutande om just våldet.187 
Gör man en sökning på hur många spel som har de olika märkningarna så ser man 
att endast 6,3% av de 21974 spel som har fått en PEGI-märkning har åldersmärk-
                                                 
185 Xbox.com, svenska versionen > Spel > Xbox 360 > Nya Arcadespel > Visa alla 
186 Wikipedia, engelska versionen, sökord: Brothers: A Tale of Two Sons. 
187 PEGI:s svenska webbplats > Om PEGI > Vad innebär märkningarna? 
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ningen 18+, 12,5% har märkningen 16 år, och hela 44,8% av spelen har 3-års ål-
dersgräns.188 Att så stort fokus hamnar på de 6,3-12,5% som beskrivs som (poten-
tiellt) våldsamma är anmärkningsvärt, men sammanfaller som vi har sett med hur 
andra nya medier, kulturer och underhållningsformer – ofta klassade som det lägre 
”populärkultur” – har mottagits och betraktats. Som jag har pekat på tidigare så 
finns det en möjlighet att detta till viss del kan tillskrivas bristande kompetens om 
spel som medium, men det tycks samtidigt vara en rad bibliotek som anser sig ha 
insatt personal men som ändå fokuserar sin satsning på spel mot barn och ungdo-
mar, och därmed också aktivt väljer bort spel som upplevs som våldsamma. 

Huruvida tv- och datorspel kan ses som konst är inte en diskussion jag har ut-
rymme att ta i denna uppsats, men att dessa spel är och kan vara en del av den 
bredare ”kulturen” – till skillnad från den rent underhållande, och problematiska, 
”populärkulturen” – borde inte vara en speciellt kontroversiell ståndpunkt. Så var-
för ser vi inga tydliga tecken på att digitala spel har en självklar plats som kultu-
rellt medium även för vuxna på biblioteken? En orsak kan vara att det är just på 
biblioteket detta medium nu huserar – ett socialt och kulturellt fält som historiskt 
sett haft boken och det skrivna ordet som måttstock för vad som är god och värdig 
kultur att ha i beståndet. Som Egenfeldt-Nielsen m.fl. anmärker så menar många 
forskare att ”[…] games are underrated as an art form, and that games only lose 
out in comparison to other arts because the criteria are not suited for their particu-
lar qualities.”189 Detta är något även Kirsten Drotner tar upp i sin diskussion om 
formella kvalitetskriterier för andra medier än boken. Digitala spel varken skapas, 
används eller upplevs på samma sätt som böcker eller film, varför det är relevant 
att man utifrån spelens specificitet också utvecklar urvalskriterier som är rättade 
efter dem, och då inte enbart ifråga om mängden eller typen av våld.  

Att undersöka kultur kvantitativt 
Det finns, upplever jag det, en viss misstänksamhet för att inte säga motsträvighet 
mot att använda kvantitativa metoder inom humanistiskt influerade kunskapsom-
råden, och biblioteksvetenskapen specifikt. Jag har själv en bakgrund i filmveten-
skap, och har i tidigare uppsatser uteslutande arbetat kvalitativt (etnografiskt och 
textbaserat). Att jag ändå valde att utföra en kvantitativ enkätundersökning be-
rodde till stor del på att jag upplevde att det i de studier jag hittade saknades en 
översiktlighet. De texter som har behandlat populärkultur är ofta helt kvalitativa, 
och bland de uppsatser och artiklar jag fann rörande tv-spel och bibliotek specifikt 
var det endast Scott Nicholsons undersökning som sökte göra en kartläggning av 

                                                 
188 PEGI:s svenska webbplats > Om PEGI > Vad innebär märkningarna? > Utökad sökning 
189 Understanding Video Games: The Essential Introduction (2008), s. 134. 
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hur ”läget såg ut” på ett lite bredare plan. De svenska uppsatser jag fann hade 
gjort ett gediget och ovärderligt arbete för vad jag anser ett viktigt område, men 
det saknades fortfarande en kunskap om bland annat hur många bibliotek som 
faktiskt ens har tv-spel för utlån, eller erbjuder spelmöjligheter på plats. För att 
kunna tala om hur utvecklingen sett ut, och vilken inställning bibliotek har till spel 
behöver vi inte bara djupgående intervjuer som diskursivt undersöker ställnings-
taganden och smak. Vi behöver även en ram att placera in denna kunskap i – när 
Gezelius och Griph talar om bibliotekariernas inställning till våldsamma spel, hur 
tar detta sig uttryck ifråga om inköp och placering, och hur spridda är deras attity-
der?  

På samma sätt upplever jag att min egen kvantitativa uppsats visserligen står 
på egna ben och erbjuder insikter som de tidigare uppsatserna eller studierna inte 
gjort, men också att denna studie behöver dessa tidigare texter för att skapa mer 
av en helhetsbild. Inte en komplett bild, men en kompletterad och bred bild av tv-
spelens plats på biblioteken. För att undersöka ett kulturellt och social fält, biblio-
tekets, behöver vi både ingående studier av dess aktörer och deras kulturella dis-
positioner (för att tala med Bourdieu), och kvantitativa analyser av förhållanden 
över ett större område – över fältet i stort. För att återkoppla till Alan Brymans 
definitioner av de två typerna av undersökning: min studie ämnade undersöka 
biblioteksfältets inre strukturer, för att kunna koppla dessa till befintliga kvalita-
tiva studier som lyfter fram processer inom fältet och mellan dess aktörer.190  

                                                 
190 Se Metodologiska ställningstaganden, s.  
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7. Sammanfattning 

Denna studie har haft som mål att undersöka vilken kulturell status och roll tv- 
och datorspel har på svenska folkbibliotek. Detta har gjorts genom att fokusera på 
fyra övergripande frågeställningar. För det första har jag velat titta på vilken plats 
– fysiskt och symboliskt – dessa spel upptog, genom bland annat hyllplacering 
och åldersgränser. För det andra har jag undersökt i vilken utsträckning biblio-
teken upplever sig ha kompetent personal inom spel. Jag har även velat se vilka 
faktorer som spelar in vid beslut om att ha eller inte ha dessa spel på biblioteken. 
Till sist har jag studerat vilka kvalitets- och urvalskriterier man använder sig av 
vid inköp av tv-/datorspel, och om det finns några mönster. 

Jag har i huvudsak använt mig av kvantitativa metoder, där en enkät har 
skickats ut till ett större antal folkbibliotek. Utifrån den har jag sedan producerat 
data över de svar som inkom, vilken sedan har kompletterats med en mer kvalita-
tiv textanalys baserat på respondenters kommentarer.  

De teoretiska utgångspunkterna har främst rört sig kring kultur generellt och 
populärkultur specifikt. Pierre Bourdieus teorier om främst fält och smak har i 
samspel med bland annat John Storeys studier i populärkultur fungerat som ram-
verk för studien.  

Sammantaget visar resultaten att tv- och datorspel i större utsträckning än vad 
tidigare visat har börjat ta plats på folkbiblioteken, och en förhållandevis stor an-
del av biblioteken nu erbjuder spel för utlån i någon form. Samtidigt har jag kun-
nat identifiera genomgående mönster som antyder att dessa spel ännu inte har nått 
en status som legitim kultur. Detta tar sig bland annat uttryck i att tv- och dator-
spel i mycket stor utsträckning ses som ett medium endast för barn, och få biblio-
tek ger uttryck för att de har gjort någon medveten satsning på dessa spel för alla 
åldersgrupper. Jag har även kunnat se att typ och mängd våld utgör det klart vik-
tigaste kvalitetskriteret för de flesta bibliotek, vilket stämmer väl överens med hur 
tidigare studier diskuterat spelens relativt låga status. I dialog med det teoretiska 
ramverket jag har använt har dessa resultat kontextualiserats främst i slutdiskuss-
ionen, där mina svar har ställts i relation till den tidigare forskningen.   
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Enkätundersökningen. 
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Bilaga 2. Missivbrev 
Ämne: Masteruppsats om folkbibliotek och spel 
 
Hej!  
 
Jag heter Peder Bergenwall och jag skriver just nu på min masteruppsats i biblio-
teks- och informationsvetenskap. Uppsatsen handlar om folkbibliotek och (tv-
)spel, och den kommer att grundas i en enkätundersökning som riktar sig till en 
större mängd folkbibliotek som både har och inte har spel.  
 
Jag har bifogat undersökningen här nedan, och det skulle betyda mycket för mig 
om ni ville ta er tid att svara på den. Jag är intresserad av era svar även om ni inte 
har spel på ert bibliotek. Undersökningen tar c:a 10 minuter att besvara.  
 
Här är en länk till undersökningen:  
https://sv.surveymonkey.com/s.aspx  
 
Denna länk är unikt knuten till den här undersökningen och din e-postadress. Vi-
darebefordra inte detta meddelande.  
 
Jag kommer inte att presentera några uppgifter som kan kopplas till ert bibliotek 
eller dig som svarande, undersökningen bygger helt på era svar. Om ni önskar få 
enkäten i pappersform går det naturligtvis bra, kontaktuppgifter finns här nedan.  

 
Tack för att du deltar!  

 
Med vänliga hälsningar,  

 
Peder Bergenwall  
Tfn: 070-260 32 37  
E-post: peder.bergenwall@gmail.com  

 
 
Obs!  
 
Om du inte vill ha fler e-postmeddelanden från oss klickar du på länken nedan så 
tas du automatiskt bort från vår e-postlista.  
https://sv.surveymonkey.com/optout.aspx 
  

https://sv.surveymonkey.com/optout.aspx


 92 

Bilaga 3. Bibliotek som har tv-/datorspel. 

Bibliotekets storlek Har tv-/datorspel på plats (%) 

     
Besök/år Wii/U Xbox/One PS3/4 Dator 

     Ja 39,3 40,2 39,8 46,0 

Nej, men har tänkt 

börja köpa in 

4 5,3 4,5 1,5 

Nej, och har inga pla-

ner på att skaffa 

56,7 54,5 55,6 52,5 

   
Antal svarande (N) 275 264 266 261 

          

 

Bilaga 4. Bibliotek som har bärbara/äldre tv-/datorspel. 

Svar Har bärbara och/eller äldre spel (%) 

     

 
  

Bärbar Äldre 

     Ja 9,2 0,8 

Nej, men har tänkt börja köpa in 4,4 99,2 

Nej, och har inga planer på att skaffa 86,3 0,0 

     
Antal svarande (N)   278 279 
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Bilaga 5. Musik och ljudböcker 

    Har andra medier (%) 

     

 
  

Musik Ljudböcker 

     Ja 78,4 99,3 

Nej, men har tänkt börja köpa in 0,7 0,7 

Nej, och har inga planer på att skaffa 20,9 0,0 

     
Antal svarande (N)   278 279 

          

Bilaga 6. Bibliotek som har film.  

Bibliotekets storlek Har film på biblioteket (%) 

     
Besök/år Barn Doku Musik Fiktion 

     (1) 1-5000 60,0 60,0 40,0 40,0 

(2) 5001-20 000 88,5 76,9 68,0 76,0 

(3) 20 001-50 000 96,4 87,0 59,6 87,3 

(4) 50 001-200 000 98,3 88,8 73,5 94,9 

(5) 200 001-500 000 100,0 96,3 88,5 96,3 

(6) 500 000+ 91,7 91,7 91,7 91,7 

     
Antal svarande (N) 246 240 233 242 
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Bilaga 7. Bibliotek som har musik, i förhållande till storlek. 

Bibliotekets storlek Har musik på biblioteket (%) 

     
Besök/år 

   
Musik 

     (1) 1-5000    40,0 

(2) 5001-20 000    65,4 

(3) 20 001-50 000    63,6 

(4) 50 001-200 000    84,2 

(5) 200 001-500 000    96,3 

(6) 500 000+    100,0 

     
Antal svarande (N)       245 

          

Bilaga 8. Bibliotek som har bärbara tv-spel för nyttjande på 
plats, i förhållande till storlek. 

Bibliotekets storlek Har bärbara spel på plats (%) 

     
Besök/år 

 
Bärbara spel 

     (1) 1-5000  0,0 

(2) 5001-20 000  4,0 

(3) 20 001-50 000  7,7 

(4) 50 001-200 000  8,6 

(5) 200 001-500 000  22,2 

(6) 500 000+  0,0 

     
Antal svarande (N) 236 236 
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Bilaga 9. Tabell över samband mellan enkätfrågorna 11 och 
12. 

12. Specifika urvalskriterier * 11. Insatt i spel 

      11. Insatt i spel 

Totalt 

      

Ja, flera 
stycken 

Ja, per-
sonen 
som 

ansvarar 
för urval 
av spel Nej 

12. Specifika 
urvalskriterier 

Ja Antal 15 15 15 45 

% inom 
11. Insatt 
i spel 

39,5% 34,9% 23,8% 31,3% 

Nej, har inga 
uttryckta kvali-
tetskriterier för 
spel 

Antal 9 7 15 31 

% inom 
11. Insatt 
i spel 

23,7% 16,3% 23,8% 21,5% 

Nej, använder 
samma kriterier 
som för tryckta 
medier 

Antal 6 9 6 21 

% inom 
11. Insatt 
i spel 

15,8% 20,9% 9,5% 14,6% 

Nej, använder 
samma kriterier 
som för andra 
medier 

Antal 8 12 27 47 

% inom 
11. Insatt 
i spel 

21,1% 27,9% 42,9% 32,6% 

Totalt Antal 38 43 63 144 

% inom 
11. Insatt 
i spel 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Symmetric Measures 

    Värde Ung. signifikans 
Nominal by Nominal Phi ,252 ,168 

Cramer's V ,178 ,168 

N av giltiga svar 144   
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Bilaga 10. Tabell över samband mellan enkätfrågorna 13 och 
14. 

14. Andra Ålder * 13. Kvalitetskriterier våld 

      13. Kvalitetskriterier våld 

Totalt       1. Inte 
alls 2 3 4 5. Mycket 

14. Andra 
Ålder 

1. Inte 
alls 

Antal 8 2 1 6 1 18 

% inom 13. 
Kvalitetskriterier 
våld 

61,5% 25,0% 5,3% 19,4% 1,8% 14,1% 

2 Antal 1 0 2 1 1 5 

% inom 13. 
Kvalitetskriterier 
våld 

7,7% ,0% 10,5% 3,2% 1,8% 3,9% 

3 Antal 1 3 8 5 3 20 

% inom 13. 
Kvalitetskriterier 
våld 

7,7% 37,5% 42,1% 16,1% 5,3% 15,6% 

4 Antal 2 2 6 11 11 32 

% inom 13. 
Kvalitetskriterier 
våld 

15,4% 25,0% 31,6% 35,5% 19,3% 25,0% 

5. 
Mycket 

Antal 1 1 2 8 41 53 

% inom 13. 
Kvalitetskriterier 
våld 

7,7% 12,5% 10,5% 25,8% 71,9% 41,4% 

Totalt Antal 13 8 19 31 57 128 

% inom 13. 
Kvalitetskriterier 
våld 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bilaga 11. Tabell över samband mellan enkätfrågorna 13 och 
17. 

13. Kvalitetskriterier våld * 17. Besök per år 

      17. Besök per år 

Totalt 

      1. 1-
5000 

2. 
5001-
20 000 

3. 20 
001-50 

000 

4. 50 
001-
200 
000 

5. 200 
001-
500 
000 

6. 500 
000+ 

13. Kvalitetskri-
terier våld 

1. Inte 
alls 

Antal 0 1 6 3 0 2 12 

% 
inom 
17. 
Besök 
per år 

,0% 14,3% 25,0% 4,6% ,0% 22,2% 9,7% 

2 Antal 0 0 0 3 3 2 8 

% 
inom 
17. 
Besök 
per år 

,0% ,0% ,0% 4,6% 16,7% 22,2% 6,5% 

3 Antal 0 1 1 10 2 3 17 

% 
inom 
17. 
Besök 
per år 

,0% 14,3% 4,2% 15,4% 11,1% 33,3% 13,7% 

4 Antal 0 1 7 17 5 1 31 

% 
inom 
17. 
Besök 
per år 

,0% 14,3% 29,2% 26,2% 27,8% 11,1% 25,0% 

5. 
Mycket 

Antal 1 4 10 32 8 1 56 

% 
inom 
17. 
Besök 
per år 

100,0% 57,1% 41,7% 49,2% 44,4% 11,1% 45,2% 

Totalt Antal 1 7 24 65 18 9 124 

% 
inom 
17. 
Besök 
per år 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bilaga 12. Tabell över korrelation inom kvalitetskriterierna. 
Korrelation 

  Kvalitetskri-
terier   13. 

Våld 

13. 
Bud-
skap 

13. 
Pe-

dago-
giska 

13. 
Genre 

13. 
Este-

tik 

13. 
Narra-

tiv 

13. 
Spel-
me-

kanik 

13. 
Ge-
nus 

Spe-
arman's 
rho 

13. Våld Korr. 1,000 ,436** ,338** ,191* ,181* ,119 ,030 ,339** 

Sig.  . ,000 ,000 ,031 ,041 ,185 ,738 ,000 

N 128 127 128 127 128 127 127 107 

13. Budskap Korr. ,436** 1,000 ,679** ,400** ,448** ,343** ,176* ,487** 

Sig. ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,048 ,000 

N 127 128 128 127 128 127 127 106 

13. Pedago-
giska 

Korr. ,338** ,679** 1,000 ,254** ,329** ,277** ,118 ,378** 

Sig.  ,000 ,000 . ,004 ,000 ,002 ,185 ,000 

N 128 128 129 128 129 128 128 107 

13. Genre Korr. ,191* ,400** ,254** 1,000 ,411** ,260** ,236** ,310** 

Sig.  ,031 ,000 ,004 . ,000 ,003 ,008 ,001 

N 127 127 128 128 128 127 127 106 

13. Estetik Korr. ,181* ,448** ,329** ,411** 1,000 ,693** ,489** ,589** 

Sig. ,041 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 128 128 129 128 129 128 128 107 

13. Narrativ Korr. ,119 ,343** ,277** ,260** ,693** 1,000 ,534** ,579** 

Sig.  ,185 ,000 ,002 ,003 ,000 . ,000 ,000 

N 127 127 128 127 128 128 128 107 

13. Spelme-
kanik 

Korr. ,030 ,176* ,118 ,236** ,489** ,534** 1,000 ,361** 

Sig.  ,738 ,048 ,185 ,008 ,000 ,000 . ,000 

N 127 127 128 127 128 128 128 107 

13. Genus Korr. ,339** ,487** ,378** ,310** ,589** ,579** ,361** 1,000 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 . 

N 107 106 107 106 107 107 107 107 
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Bilaga 13. Tabell över korrelation inom övriga kriterier. 

Korrelation 

      14. 
Ålder 

14. 
Ur-

sprung 
14. 

Språk 

14. 
Skap-

are 
14. 

Licens 

14. 
Fysisk 
media 14. Pris 

Spearman's 
rho 

14. 
Ålder 

Korr. 1,000 ,080 ,558** -,004 ,304** ,148 ,364** 

Sig. . ,369 ,000 ,967 ,000 ,096 ,000 

N 132 127 130 130 128 127 130 

14. 
Ur-
sprung 

Korr. ,080 1,000 ,310** ,578** ,135 -,134 ,343** 

Sig. ,369 . ,000 ,000 ,135 ,137 ,000 
N 127 127 127 127 125 124 126 

14. 
Språk 

Korr. ,558** ,310** 1,000 ,252** ,293** ,094 ,391** 

Sig. ,000 ,000 . ,004 ,001 ,292 ,000 

N 130 127 130 130 127 127 129 

14. 
Skap-
are 

Korr. -,004 ,578** ,252** 1,000 ,121 -,010 ,096 

Sig. ,967 ,000 ,004 . ,175 ,915 ,280 
N 130 127 130 130 127 127 129 

14. 
Licens 

Korr. ,304** ,135 ,293** ,121 1,000 ,220* ,063 

Sig. ,000 ,135 ,001 ,175 . ,014 ,485 
N 128 125 127 127 128 125 127 

14. 
Fysisk 
media 

Korr. ,148 -,134 ,094 -,010 ,220* 1,000 -,026 

Sig. ,096 ,137 ,292 ,915 ,014 . ,776 
N 127 124 127 127 125 127 127 

14. Pris Korr. ,364** ,343** ,391** ,096 ,063 -,026 1,000 

Sig. ,000 ,000 ,000 ,280 ,485 ,776 . 
N 130 126 129 129 127 127 130 
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Bilaga 14. Tabell över korrelation mellan Våld, Budskap och 
Pedagogiska kvaliteter, och Ålder, Språk och Pris.  
 

    14. Ålder 
14. 

Språk 
14. 
Pris 

13. Pedago-
giska 

13. 
Våld 

13. 
Budskap 

14. Ålder Korr. 1,000 ,558** ,364** ,308** ,611** ,346** 

Sig. 
. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 132 130 130 129 128 128 

14. Språk Korr. ,558** 1,000 ,391** ,429** ,419** ,462** 

Sig. ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 
130 130 129 128 127 127 

14. Pris Korr. ,364** ,391** 1,000 ,317** ,294** ,325** 

Sig. ,000 ,000 . ,000 ,001 ,000 

N 130 129 130 128 127 127 

13. Pedago-
giska Korr. ,308** ,429** ,317** 1,000 ,338** ,679** 

Sig. ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 
129 128 128 129 128 128 

13. Våld Korr. ,611** ,419** ,294** ,338** 1,000 ,436** 

Sig. ,000 ,000 ,001 ,000 . ,000 

N 128 127 127 128 128 127 

13. Budskap 
Korr. 

,346** ,462** ,325** ,679** ,436** 1,000 

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 
128 127 127 128 127 128 
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Bilaga 15. Tabell över samband mellan enkätfrågorna 12 och 
13. 

      12. Specifika urvalskriterier 

Totalt 

      

Ja 

Nej, har inga 
uttryckta kvali-
tetskriterier för 

spel 

Nej, 
använder 
samma 
kriterier 
som för 
tryckta 
medier 

Nej, 
använder 
samma 
kriterier 
som för 
andra 
medier 

13. Kvalitetskri-
terier våld 

1. Inte 
alls 

Antal 3 2 2 6 13 

% inom 12. 
Specifika 
urvalskriterier 

7,3% 9,1% 10,0% 14,0% 10,3% 

2 Antal 3 2 2 1 8 

% inom 12. 
Specifika 
urvalskriterier 

7,3% 9,1% 10,0% 2,3% 6,3% 

3 Antal 2 8 2 6 18 

% inom 12. 
Specifika 
urvalskriterier 

4,9% 36,4% 10,0% 14,0% 14,3% 

4 Antal 11 4 5 11 31 

% inom 12. 
Specifika 
urvalskriterier 

26,8% 18,2% 25,0% 25,6% 24,6% 

5. 
Mycket 

Antal 22 6 9 19 56 

% inom 12. 
Specifika 
urvalskriterier 

53,7% 27,3% 45,0% 44,2% 44,4% 

Totalt Antal 41 22 20 43 126 

% inom 12. 
Specifika 
urvalskriterier 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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