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Abstract: The aim of this bachelor’s thesis is to study   
Gothenburg’s main public library’s youth department, Dynamo with a 
certain focus on one of the two departments called Dynamo Game. 
This with regard to conducting a case study with an aim to partly 
identify work methods concerning the public library and videogames 
but also on the other hand study the potential connection between video
games as a medium and reading-literacy for this specific case. The 
study has been conducted as a case study taking shape as 
semistructured interviews with users and personnel, examining 
documents and finalizing these results in a SWOT- analysis. 

The results of this study showcases how Dynamo Game works with 
video games in different ways regarding transliteracy, meeting spaces 
and for enjoyment. Video Games for Dynamo Game is an important 
part of its youth-related mission, as the youtharea of Gothenburg's 
public city library. To be a successful youth library one must also 
embrace the youth culture and the surrounding medias that these 
youths makes use of daily. This study presents Dynamo Game’s 
strengths, weaknesses, possibilities and threats/difficulties concerning 
work with video games in general and in a library context. 
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1. Inledning 

Under utbildningens gång så har jag inspirerats av hur olika medier och medieformer kan ta 
sig olika uttryck och en av dessa medieformer som idag blir mer och mer intressant och 
relevant är spel och spelens eventuella roll som berättelsebärande medium. Med spel menas 
mer specifikt i denna studie TV- och datorspel. Det finns flera variationer på medietypen med
olikartade genrer som kan avnjutas och knyta samman olika människor över hela världen. 
Exempelvis så är det idag  82 % av dagens svenska ungdomar som har en dedikerad 
spelkonsol, i hemmet (Ungar och medier, 2017).  En dedikerad spelkonsol är en konsol som 
till huvudsak används för syftet att spela spel på. Exempelvis ett Ps4 eller Xbox one. Denna 
studie kommer att inrikta sig på fallet Göteborgs Stadsbiblioteks avdelning Dynamo Game, 
för att granska deras verksamhet och arbete kring spel. Även spel och ungdomar i relation till 
verksamheten Dynamo Game kommer ingå i undersökningen. 

Att inspirera till läsning och ökad läslust är ett av folkbibliotekens främsta uppdrag och detta 
riktas särskilt till barn och ungdomar. I bibliotekslagen står det hur “Folkbiblioteken ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 
stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och 
förutsättningar.” (Bibliotekslagen,8 §, 2018). Vidare menar den danska Biblioteksstyrelsen 
(2008) på läslust och läsförmåga kan stärkas genom nya och inspirerande arbetssätt. Dessa 
“nya och inspirerande arbetssätt” kan bland annat ta sig form i att läsning kopplas till olika 
medier såsom spel, musik och film. Med detta i åtanke så går det att dra en form av slutsats av
hur människor idag engagerar sig i och lever i ett  multimodalt samhälle, som innebär att 
individen tar del av både traditionella och digitala medier, ofta dagligen. Att som bibliotek 
möta det samhälle som våra användare idag lever i är grundläggande för hur biblioteket 
verkar och att som bibliotek möjliggöra för användarna att möta och se ett mångsidigt 
bibliotek med olika berättandeformer. 

Detta kan eventuellt fungera som en typ av motivation för att engagera människor till 
användande av biblioteket i större grad än vad det kanske tidigare har gjort. Spel exempelvis 
kan vara, och i viss mån redan är, en av många olika ingångsvägar till att hjälpa användare att
hitta olika former av läsning och därmed väcka en vidare läslust. Frågan är dock 
genomgående: hur är detta möjligt för biblioteken? Kan Dynamo Games verksamhet ge en 
bild av hur det idag är möjligt att arbeta med spel transmedialt och som medieform? Finns det
några speciella hinder eller styrkor med att jobba med spel som tar sig uttryck hos Dynamo 
Game? 
 

1.1 Bakgrund och problemområde 

Biblioteksbladet publicerade i februari 2018 en artikel relaterad till spel på biblioteken och i 
nummer 2 av Biblioteksbladet 2018 så går det att läsa om hur det via deras enkät har 
framkommit att 53% av de 201 av 290 Svenska kommuners kultur- och bibliotekschefer som 
svarade på enkäten “ vill jobba mer med spel, men känner att de kan för lite” 
(Biblioteksbladet, 2018). Detta är lite mer än 100 kommuner i Sverige som uttrycker en vilja 
att inkludera spel mer än vad de tidigare har gjort. Faktorerna som tas upp som hinder utöver 
en brist på kunskap om detta medium är bland annat kostnaderna, tekniska problem samt 
tidsbrist (Biblioteksbladet, 2018).
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Biblioteksbladet publicerade en debattartikel 2017 (Biblioteksbladet, 2017) skriven av 
Tommy Bildström. Debattartikeln presenterar Bildströms förhållningssätt kring spel och 
läsfrämjande, bland annat via: “Vi behöver utveckla läsfrämjande metoder som får draghjälp 
av sociala, intermediala och även kollektiva faktorer och inget är mer relevant för ungdomar 
än att utgå från det media och den kultur  som just nu är störst   för dem.” (Tommy Bildström,
Biblioteksbladet 2017). Att arbeta med spel som läsfrämjande är fortfarande något som är 
relevant ur många olika synvinklar. Spel som berättande och medieform har utvecklats och är 
idag inte bara ett viktigt tillägg till den traditionella litteraciteten, men även gentemot den 
digitala motsvarigheten (Rasmusson & Åberg-Bengtsson 2015) Ett läsande inom spel kan 
vara allt ifrån att en karaktär ska beskriva ett uppdrag för spelaren, eller att spelaren önskar 
läsa sig till hur det i Minecraft går att skapa sig olika resurser genom att kombinera dessa. Ett 
exempel på spel som läsning tog Johanna Nylander från Dataspelsbranschen upp under 
README 2017 konferensen relaterat till hur bland annat spel och läsning är något som ofta 
går hand i hand. Detta visar hon vid tillfället på via att ta upp ett exempel med ett spel vid 
namn Baldur’s gate 2, där mängden text som spelaren går igenom är ekvivalent till att läsa 
lite mer än hela Harry Potter serien. README är en konferens som hålls årligen där de 
“tillsammans diskuterar de viktigaste frågorna och föder tankarna som formar framtiden” 
(README 2.0, 2018). 

Att som bibliotek jobba med spel är något som fortfarande är relativt nytt, jämfört med 
tidigare etablerad media såsom böcker och musik. Det finns fortfarande många hinder, men 
även många möjligheter med att arbeta med spel och det är något som kommer att vara 
centralt för studien. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Göteborgs Stadsbiblioteks ungdoms- och 
spelavdelning Dynamo Game idag, 2018, arbetar med spel och verksamhetens olika 
förutsättningar. Detta med en särskild inriktning på Dynamo Game som verksamhet, deras 
användare samt de nuvarande anställda.   

Forskningsfrågor: 

● Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns med verksamheten Dynamo 
Game? 

● Vilka förhållningssätt till spel som mediaform i relation till läsfrämjande arbete kan 
identifieras i Dynamo Games verksamhet? 

● Hur ser den valda användargruppen barn och unga och de anställda på Dynamo Game 
och verksamheten?  

Studien av Dynamos verksamhet kommer att inkludera intervjuer med personal, användare 
samt granskning av dokument för att sedan presenteras i en SWOT-analys som framhäver 
verksamhetens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Denna uppsats kommer att fokusera 
på folkbibliotek, en av de kommunalt styrda bibliotekstyper som finns i Sverige.  
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1.3 Dynamo Game som verksamhet  

Dynamos spelavdelning, eller Dynamo Game som de kallar sig, är en del av en större 
avdelning Dynamo. Dynamo är Göteborgs stadsbiblioteks ungdomsavdelning med särskilt 
fokus på ungdomar i åldern 13-25 (Göteborgs Stad, u.å). På Göteborgs stadsbiblioteks 
hemsida, stadsbiblioteket.nu, beskriver de Dynamo Game som en plats där de ägnar sig åt 
olika aktiviteter, mer än enbart spel. På hemsidan står det att “ I Dynamo spelar vi musik, du 
kan plugga och läsa, spela TV-spel och brädspel, surfa på vårt trådlösa nätverk, se 
utställningar, fika eller helt enkelt bara hänga med dina kompisar. “ (Stadsbiblioteket.nu, 
2017a). På samma sida skriver de mer ingående om avdelningen Dynamo Game, där de bland
annat tar upp de strävar efter att hålla sig aktuella samt att öka kunskapen om TV-spel. De 
erbjuder konsolerna Playstation och Xbox.

Avdelningen Dynamo har fyra anställda, i nuläget två bibliotekarier och två mediapedagoger 
och avdelningen har varit aktiv sedan 2009. Sedan dess så har Dynamo genomgått ett antal 
renoveringar och på stadsbibliokeket.nu (2014) så beskriver de mer om hur avdelningen har 
utvecklats. Enligt sidan så stängde avdelningen 2012 och öppnade igen 2014 efter två års 
renoveringar till det Dynamo Game som finns idag.    

Mer om Dynamo Game är det svårt att hitta om på webben, men i kandidatuppsatsen “Jag 
diggar det!” från 2013 (Broberg Bro & Fallby 2013) har även Dynamo som helhet granskats 
som verksamhet men med inriktning på avdelningen som en ungdomsavdelning kontra denna 
studie som har som inriktning Dynamo Game. Broberg Bro & Fallby har via personlig 
kommunikation med de anställda då fått fram fakta om Dynamo som är applicerbar även 
idag. Såsom att Dynamo Game började som en spel-och manga avdelning, men sedan 
vidgades sedan ut till att inkludera “det mesta man kan förvänta sig på ett bibliotek”. 
(Broberg Bro & Fallby 2013).
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för den tidigare kunskap som finns inom fältet biblioteks- och 
informationsvetenskap. När det kommer till tidigare forskning så finns det projekt som utförts
tidigare inom liknande ämnesområden och det har varit givande läsning både som inspiration 
men även som hjälp för att se hur det går att ta den tidigare utförda forskningen till ett nästa 
steg. 

Först kommer de olika studierna presenteras mer generellt för att ge en inblick på spel och 
bibliotek. Därefter kommer det i avsnitt 2.1 - 2.2  redogöras mer tematiserande för studiernas 
resultat samt resonemang och andra intresseområden som är relevanta för denna studie. 
Tematiseringen för den tidigare forskningen som har undersökts presenteras i olika rubriker, 
med fokus på att hjälpa till att få en djupare förståelse om ämnet som uppsatsen ska handla 
om. Rubrikerna som den tidigare forskningen kommer att delas in i är följande: 

● Spel som medieform och litteracitet

● Spel på bibliotek

Dessa rubriker är delvis baserade studiens forskningsfrågor men används även för att ge 
läsaren en inblick i forskningsområdet. När den tidigare forskningen undersöktes så märktes 
det med viss tydlighet hur forskning inom spel berörs och presenteras inom flera olika 
forskningsområden. En av dessa är artiklar och studier relaterade till litteracitet och spel, spel 
och lärande samt spel på bibliotek. Det finns flera andra forskningsområden som har spel som
centralt undersökningsämne, men relaterat till denna studie har det framkommit ett tydligt 
fokus på dessa olika inriktningarna vid sökningar. 

En forskare som har producerat ett flertal olika böcker samt artiklar, studier och mer som har 
gett inspiration till många studier inom ämnet är Paul Gee. Gee tar upp bland annat 36 olika 
principer relaterat till spelande och litteracitet som är relevanta än idag. Dessa principer är 
presenterade i bland annat hans bok och i en av hans artiklar, båda med samma namn “What 
Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy” (Gee. 2003a). Boken 
fördjupar det han tar upp i sin artikel och valet att inkludera båda är då artikeln ger en bra 
översikt till det som Gee går igenom i sin bok. Hans skrivande har senare inspirerat bland 
annat Constance Steinkuehler (2010) till att skriva sin artikel “Video Games and Digital 
Literacies”.
 

Vidare forskning som använts är också magisteruppsatser av den anledning att de erbjuder ett 
mer professionsrelaterat svenskt B&I perspektiv, detta kommer att mer genomgående 
presenteras under rubriken Spel på bibliotek. Gee har även skrivit “Digital Games and 
Libraries” (2012). Magisteruppsatserna som kommer att användas för att presentera det 
svenska B&I perspektivet är är: Berg & Nyström (2008) “Tv-spel – självklart: Hermeneutisk 
studie om inställningen till tv-spel på fyra svenska folkbibliotek.” samt Gezelius & Griph 
(2006) “Folkbibliotek och TV-spelande ungdomar: en studie i bibliotekariers attityder och 
värderingar när det gäller ett nytt medium på biblioteket. “.
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2.1 Spel som medieform och litteracitet 

För att förstå spel såsom TV- och datorspel på bibliotek så behövs det presenteras vad som 
menas med spel. Den roll som spel har inom andra typer av forskningsområden samt vad det 
innebär med spel som medieform är frågor som kommer att besvaras i detta avsnitt.

Bobbi A. Sand lyfter i sin bok Växande världar (2017) hur spel kan ta sig olika former. Sand 
tar upp att spel som medium har gjort stora avtryck i vår kultur och jämför speltyperna och 
spelkulturen som finns med subkulturer som uppkommer kring musikstilar. Forskningen 
lyfter spel som ett slags övningsfält för hantering av komplexitet och interaktiva system och, 
enligt Sand, så råder det en svårighet att placera spel inom en befintlig struktur och att spelen 
oftast är en del av många olika kulturella uttryck på samma gång. I kapitlet “Vad är spel?” så 
definieras spel som medium och beskriver det som främst en interaktiv upplevelse, där 
spelaren tar en aktiv roll i sin spelvärld och att detta är något som skiljer spel från andra 
kulturformer där mottagaren oftast är en passiv åskådare i sin roll. Detta kontrasteras sedan 
med att exempelvis en läsupplevelse också skapas genom en interaktion mellan verket och 
den som läser. Den huvudsakliga skillnaden är att “[…] i spelens fall så svarar verket själv på 
spelarens handlingar, det svarar dessutom olika beroende på vad spelaren gör.” (Sand, 2017, 
s12). 

Bibliotek- och informationsvetenskap är som forskningsfält av en tvärvetenskaplig natur, 
vilket leder till att det i detta sammanhang även är av intresse att granska hur spel som 
medieform tas upp över olika forskningsområden. Utöver att vara till för nöje, så har spel 
också spelat en roll inom att vara behjälplig till en ökad litteracitet bland exempelvis 
ungdomar och de som tar del av mediet. Spel och litteracitet är även till viss del kopplat till 
ett senare avsnitt som kommer tas upp i forskningsöversikten, nämligen multimodal läsning. 
Litteracitet är även ett begrepp som är centralt för bibliotek och informationsvetenskap och 
därav är en viktig aspekt att inkludera. Litteracitet som begrepp definieras av 
Nationalencyklopedin som ett begrepp som betyder läs- och skrivkunnighet, och är ett 
begrepp som “används för verksamheter som är relaterade till läsande och skrivande” 
(Nationalencyklopedin, 2018-a). När det kommer till spel och litteracitet så tar Gee (2003a) 
upp 36 lärandeprinciper som på ett genomgående vis sammankopplar spel, litteracitet och 
lärande. Dessa 36 principer går ut på att ett bra spel kan i bästa fall ge sin spelare många 
lärdomar och nycklar till bland annat problemlösning och informationssökning. I sin artikel 
“What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy”,så introducerar han 
läsaren till spel som koncept. Han lyfter bland annat i sin artikel hur spel är en möjlighet att 
vidarekoppla kunskap och aktiviteten, för att sedan få agera på denna kunskap. Ett exempel 
som nämns är hur spelkaraktärer i spelet Age of Mythology inspirerar spelare till att lära sig 
mer om de mytologiska karaktärerna som presenteras och därmed guidas vidare. Gee (2003a) 
lyfter även, likt Sand (2017), hur spel låter spelaren gå från en konsument till en producent. 
Att spelaren ges möjligheten att sätta sin prägel på sin spelvärld och i många fall 
vidareutveckla den genom att ta del av så kallade fandoms, en gemenskapsgrupp som uppstår 
kring populärkulturella fenomen (Nationalencyklopedin, 2018- b) och på så vis vidare ta del 
av den unika spelvärlden. Gee jämför detta med skolans lärandesystem, som oftast handlar 
om att konsumera kunskap och sällan ges möjlighet till att producera och vidare arbeta med 
den informationen som har getts ut. 
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I sin bok ”What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy” (Gee, 2003b) 
så vidareutvecklas det som har lyfts i artikeln bland annat via att vidare ta upp exempel 
relaterat till de 36 lärandeprinciper. Dessa 36 principer är inte relevanta att  ta upp i sin helhet 
och granskas i denna rapport, men de är värda att nämnas då de har haft en viktig roll inom 
forskningen. Ett exempel på dessa 36 principer, relaterat till vad som har tidigare tagits upp är
exempelvis: “1. Active, critical learning principle”, där alla aspekter av en lärande miljö 
används för att uppmuntra till aktiv och kritisk inlärning. “18. Text principle” berör hur text 
inte förmedlas enbart verbalt, utan även via vad Gee kallar ‘embodied experiences’, där 
inlärningen sker när spelaren rör sig mellan det som kommuniceras till att uppleva det i 
spelet. Detta är även kopplat till nummer “19. Intertextual Principle” , vilket ramar in 
litteracitet på ett intressant vis, där spelaren lär sig hur texter relaterar till varandra och 
förståelsen för hur grupperingar av text kan skapa ett sammanhang relaterat till de upplevelser
som sker i spelet (Gee, 2003b).  
 
En forskare som vidareutvecklar det som Gee skrev om 2003 är Steinkuehler. I artikeln 
“Video Games and Digital Literacies” (Steinkuehler, 2010) bemöter författaren det som Gee 
tar upp både i sin bok och sin artikel och lyfter speciellt hur det finns två större perspektiv på 
spel och litteracitet. Steinkuehler anser att det som kallas gameplay, det vill säga det som 
utspelar sig i själva spelet, är i sig själv en typ av digital litteracitet. Detta motiverar 
Steinkuehler med att bland annat referera till hur spelandet är ett narrativt format som 
möjliggörs via speldesignen. Steinkuehler jämför också, på ett liknande sätt som Gee (2003b),
spel med andra mediaformer såsom böcker och TV där spel handlar om ett utbyte mellan att 
läsa spelets instruktioner och handlingar och sedan agera på och via dessa. Steinkuehler tar 
även upp hur spel i sin tur skapar litteracitet med hjälp av diskussionsforum och andra 
plattformar där spelarna hamnar i kontakt med varandra för att utbyta information.  

2.1.1 Multimodal läsning och transmedialitet 

När det sedan kommer till spel som en läsande aktivitet och en eventuell nyckel till 
läsfrämjande så behöver man även förstå konceptet som kallas multimodal läsning. Inom 
begreppet litteracitet så inkluderas även multimodal läsning och transmedialitet. 
Transmedialitet är begrepp som skapats utanför biblioteksvärlden och importerats för att bidra
till bibliotekens förståelse av och för de ‘nya’ digitala mediet. Det finns olika definitioner, 
och en av dessa är “the ability to read, write and interact across a range of platforms, tools 
and media from signing and orality through handwriting, print, TV, radio and films, to digital 
social networks” (Houtman, 2013).Begreppet definieras vidare av Houtman som ett “unifying
perspective on what it means to be literate in the twenty–first century.” (Houtman, 2013). 
Begreppet innefattar inte enbart digital litteracitet, utan ska enligt författaren inkludera även 
exempelvis historia och traditioner. Houtman lyfter även begreppet multimodalitet och 
utvecklar det utifrån det transmediala och förklarar begreppet med “meaning-making across 
different representational modes, including language both written and spoken, as well as 
image, movement, sound, gesture, posture, and facial expression.“ (Houtman, 2013). 

Vidare så säger finns det ytterligare forskning som lyfter begreppet transmedialitet ur ett 
annat, mer berättelsebärande perspektiv: 
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Transmedia storytelling represents a process where integral elements of a fiction get 
dispersed  systematically across multiple delivery channels for the purpose of creating
a unified and coordinated entertainment experience. Ideally, each medium makes its  
own unique contribution to the unfolding of the story. 
                                                                                       - Jenkins (2006, s.3)

Jenkins (2006) tar även upp hur definitionen av detta begrepp inte är absolut och att det även 
kan inkludera fler media och aspekter såsom spel som kan agera självständigt eller i samspel 
med konceptet. Vidare så lyfts begreppet i samspel med berättande, där en transmedial 
berättelse representerar en integration mellan olika upplevelser mellan och över ett spann av 
olika mediala plattformar.

Sand (2017) utvecklar vidare begreppen och tar upp angående det centrala berättandet inom 
spel. Det förklaras hur spel i detta sammanhang både kan ta fördel och nackdel av berättelsen 
som central del. Berättelsen kan inte styras för hårt då det påverkar spelets interaktivitet. 
Istället bör berättelsen vara flexibel och styras i samspel mellan systemet och spelaren. Den 
konflikt som alltid finns mellan gameplay och berättande där berättelsen blir ett ramverk som 
spelaren ska förkroppsliga och fylla med sin egna fantasi. Detta leder till att det aldrig går att 
helt styra spelarens upplevelse vilket förstås både ger för- och nackdelar. Det finns ett flertal 
spel där berättandet är mer centralt för gameplay och berättelsen utvecklas efter spelaren och 
hur denne gör sina val. Transmedial och multimodal läsning samt berättande över olika 
plattformar, digitala eller traditionella, har stor roll för denna studie och därav så är det även 
begrepp som läsaren bör introduceras till. 
 

2.2 Spel på bibliotek

Efter att ha granskat en del av de andra forskningsområdena som är relevanta för spel och 
media, så är det även av intresse att granska hur verksamheterna och mer specifikt bibliotek 
och folkbibliotek i Sverige väljer att förhålla sig till den här typen av medieform. Mycket av 
den forskning som är skriven med en mer specifik inriktning gentemot spel på svenska 
bibliotek är till stor del magister och studentuppsatser, vilket är varför denna del innehar en 
stor del av den här typen av forskning. 

Berg & Nyström (2008) har i sin magisteruppsats “Tv-spel – självklart: Hermeneutisk studie 
om inställningen till tv-spel på fyra svenska folkbibliotek.” granskat fyra svenska 
folkbibliotek och hur de ställer sig till TV-spel. I sin uppsats så tar de upp hur spel kan ingå i 
bibliotekens uppdrag och refererar bland annat till paragraf 2 i bibliotekslagen från 1996, där 
de lägger vikt på stycket “Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet”. I dagens bibliotekslag har detta 
ändrats till viss del och i den står det under paragraf 2: “Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.” (SFS, 2013). De menar dock på 
att om det ska gå att finna stöd i paragrafer från exempelvis bibliotekslagen så måste vissa 
egenskaper tillskrivas spel och paragraferna måste tolkas på ett särskilt sätt. De har via sin 
egen forskningsöversikt identifierat att spel som medium och kultur då fortfarande var oenigt 
med just vilka egenskaper som spel skulle tillhandahållas. De önskar lyfta två olika synsätt på
spel som kultur, det ena är med ett fokus på spel som kulturbärande medium, som ett verk och
det andra är med mer betoning på  de situationer som spelen bidrar till (då i synnerhet det 
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spelande som utförs.) Berättande spelar en viktig roll inom spelandet och därmed är en 
påverkande faktor för spel på biblioteken. Ett exempel lyfts från en respondenterna, Nina, 
som menar på att när de köper in spel så är berättelsen i fokus. 

Det argumenteras även för att det inte enbart är berättelsen som är viktig för att spel ska 
fungera på bibliotek, utan även de spel som är utan ett berättande element såsom sportspel 
spelar en roll för bland annat gemenskapen de skapar. De framför hur biblioteket är en plats 
för olika mediaformer redan då och ett flertal av deras respondenter menar på att tv-spel redan
har en plats på bibliotek utan att behöva förtjäna sin plats ytterligare. Respondenterna i deras 
studie lyfter hur spelens interaktivitet är av stor vikt, vilket återkopplar till tidigare avsnittet i 
denna forskningsöversikt, där detta också var något som belystes. De sociala aspekterna av 
spel var något som respondenterna i Berg & Nyströms studie inte hade lagt mycket fokus på i 
sin verksamhet, eventuellt att de hade arrangerat något evenemang. Slutsatserna studien 
presenterar är att stor del av spelens roll på bibliotek handlar om spel som främst 
kulturcentrum och att det fokus på de sociala och kunskapsmässiga aspekterna hamnar på 
andra plats. 

Gezelius & Griph (2006) har i sin tur via sin magisteruppsats “ Folkbibliotek och TV-
spelande ungdomar: en studie i bibliotekariers attityder och värderingar när det gäller ett 
nytt medium på biblioteket. “  även de granskat hur bibliotekarier ställer sig till spel i en 
folkbibliotekskontext. En skillnad mellan Gezelius & Griph och Berg & Nyström är att 
Gezelius & Griph inkluderar mer av ett användarperspektiv, med särskild inriktning på 
ungdomar. Vilket är lämpligt då studien är inriktad på Dynamo Game, vars användargrupp är 
ungdomar inom åldern 13-25. Gezelius & Griph har även de med kulturaspekten av spel, 
något som verkar vara centralt för spelens roll på biblioteken som har undersökts. 
Bibliotekarierna som intervjuades i Gezelius & Griphs magisteruppsats uttrycker en vidare 
vilja till att se nya perspektiv och arbeta inkluderande gentemot ungdomar och ungdomars 
kultur. Det fanns dock hinder, såsom upphovsrätt och kostnader samt en brist på kunskap om 
mediet. Detta kan liknas med hur det även ser ut idag, som tidigare lyfts i inledningskapitlet 
av denna kandidatuppsats med Biblioteksbladets enkät “Biblioteken vill levla 
upp”(Biblioteksbladet, 2018 ). Något som både Gezelius & Griph och Berg & Nyström 
påpekar är att det är viktigt att få ta del av användarnas önskemål och tankar kring mediet och
det urval som presenteras. Gezelius & Griph presenterar särskilt i sitt kapitel 7.1 Ungdomar 
och medier hur det ändå skiljer sig i hur bibliotekarierna önskade bemöta ungdomarna och 
barnen i relation till spel. De pekar ut två olika synsätt på barn, ett som sätter barnet i en 
sårbar roll som behöver skyddas, medan det andra fokuserar på barn som kompetenta till att 
till viss del göra egna val. 

Vidare så går Gezelius & Griph igenom även de risker och svårigheter som finns med spel i 
relation till bibliotek nämligen medievåld. De kopplar detta till de två olika synsätten som 
tidigare presenterats relaterat till barn och argumenterar för att spel kan behöva egna 
kvalitetskriterier när det kommer till inköp och representation.  De kontrasterar detta och 
menar även på att: 

  ... vid utformningen av eventuella kvalitetskriterier bör det tas hänsyn till användarens
–ungdomars – upplevelse av våld i TV-spel då det inte är givet att detta har något med
verkligt våld att göra och således inte heller ska jämställas med det verkliga våldet. 

 - Gezelius & Griph (2006, s.62)
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Gezelius & Griph (2006) nämner även de vikten med spel och lärande i samspel. I kapitel 7.4 
har de ägnat en särskild rubrik åt detta, där spelens roll som underhållning och pedagogiska 
redskap påpekas. Slutligen så diskuteras bibliotekariens roll för spel och bibliotek och 
författarna formulerar detta på följande sätt “Vi menar att det ställer nya krav på framtidens 
barn- och ungdomsbibliotekarier som måste se förbi de traditionella litterära värdena och 
kunna ha en förståelse och ett engagemang i ungdomars kulturyttringar. “ (Gezelius & Griph, 
2006, s 64). Även detta speglar tillexempel Tommy Bildströms citat ifrån biblioteksbladet 
som presenterades i det inledande kapitlet(Bildström, 2017).
 
Utöver dessa två magisteruppsatser så har även James Paul Gee ytterligare en artikel, där han 
lyfter digitala spel och bibliotek ur ett internationellt perspektiv.  I sin artikel Digital Games 
and Libraries  (Gee, 2012) lyfter även han upp spel och bibliotek, men med ett 
skolbiblioteksperspektiv. Gee belyser hur skolbiblioteken kan agera som mer än en plats för 
böcker och arbeta ikluderande genom att erbjuda annan typ av kunskap utöver det som skolan
traditionellt kräver. Sociala klyftor är en av de faktorer som tas upp och att tillgång till digital 
media är något som är av vikt för barn och unga att inneha. Gee (2012) påpekar spelen som 
“complex and challenging problem-solving spaces”. (s 63). Vidare så identifieras det hur spel 
i en social kontext som en mittpunkt för skapande, lärande och deltagande. Den sociala 
klyftan med fokus på tillgång till medier är centralt och Gee (2012) menar på att biblioteken 
har en roll att främja de som inte har tillgångarna de behöver hemma för att minska en 
framtida digital klyfta som är jämförbar med den läsande klyftan som det förr arbetades för 
att minska.  

2.3 Den tidigare forskningens betydelse för denna studie 

I de studier som har tagits del av går det att identifiera ett genomgående tema på hur spel 
påverkar sin omvärld på olika sätt och hur detta kan kopplas till bland annat en 
bibliotekskontext. Spel som litteracitet och transmedial/multimodal berättelseform är något 
som är återkommande i större delar av den granskade litteraturen, och som även har en plats 
som medieform inom biblioteksvärlden. Vid granskningen av Dynamo Game så kommer 
dessa perspektiv att behövas, då studien i sig är relativt liten. Det bredare perspektivet som 
den tidigare forskningen erbjuder möjliggör för denna studie att vara del av och återkoppla till
något större. Andra perspektiv som även är av intresse är de förhållningssätt som presenterats 
kring multimodal läsning och transmedialitet, då den tidigare forskningen om detta kommer 
att användas för att till viss grad analysera de faktorer kring dessa begrepp som framkommer i
resultatet.     
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3. Analysverktyg

Denna studie kommer att använda sig av en SWOT-analys för att analysera de resultat som 
framkommer via den insamlade empirin. Nationalencyklopedin, NE, beskriver en SWOT-
analys som en term som “används inom företagsekonomi i samband med strategisk planering 
och marknadsplanering” (Nationalencyklopedin, 2018-c). SWOT står för ‘Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats’, eller på svenska ’Styrka, Svagheter, Möjligheter, 
Hot’. Användandet av en SWOT är dock lämplig för andra typer av ändamål än vad NE listar,
såsom exempelvis hur modellen kommer att användas senare, som ett utvärderingsverktyg för
att förenkla den analys av de resultat som framkommer ifrån den insamlade empirin. 

3.1 SWOT-Analys

Bryson (2011) identifierar SWOT som ett verktyg som möjliggör förståelse för de interna och
externa miljöer som påverkar och definierar en informationsservice. Vanligtvis används 
styrkor och svagheter för faktorer relevanta för den interna processen, där sedan möjligheter 
och hot används för de externa. Här kommer båda användas i samspel för att analysera 
verksamheten som är Dynamo, med hjälp av intervjuer av både användare och personal samt 
ett tillägg av uppsökta dokument. De externa och interna faktorerna kommer att användas på 
ett modifierat sätt gentemot syftet, då de externa faktorerna blir svåra att identifiera med den 
empiri som i används. Bryson (2011) lyfter vidare fram vad han identifierar som innebörden 
av de olika kategorierna. Styrka enligt Bryson är en resurs eller förmåga som en organisation 
använder till sin fördel för att nå sina mål. Svaghet är en begränsning eller ett fel inom 
organisationen som hindrar framgång. Exempel på detta som han lyfter fram är bristande 
kunskap inom teknologi. Möjligheter är en fördelaktig situation såsom en teknologisk 
förändring som möjliggör för organisationen att förbättra och förändra sin situation. Ett hot är
däremot en icke fördelaktig situation för organisationen, exempelvis i form av konkurrerande 
företag. Hot i denna studie kommer att användas för eventuella hot från konkurrerande 
verksamheter, och de externa hot som framkommer utifrån studiens informanter. 

SWOT- analysen som kommer att användas för Resultat och Analysavsnittet kommer att vara
utformad som nedan, med faktorer som identifierats utifrån den insamlade empirin. 

 

Styrkor Möjligheter

Svagheter Hot
Tabell 1

Exempel på den typ av SWOT-analys som kommer att användas för analys av resultatet från empirin i denna
studie. 

Coman, & Ronen (2009) beskriver vidare för och nackdelar som finns inom dagens SWOT-
analys. De beskriver hur en SWOT analys är fördelaktig i dess enkelhet och hur den på ett 
tydligt sätt kan visa upp konkreta faktorer för att förbättra och undersöka en verksamhet, men 
även hur det är vanligt att det blir ett större fokus på styrkor och svagheter än möjligheter och 
hot. De beskriver också SWOT som en av de mest populära verktygen för att analysera och 
definiera en organisation.
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Rooney-Browne & Mcmenemy (2010) använder sig av SWOT-analys som teori i sin artikel 
“Public libraries as impartial spaces in a consumer society: Possible, plausible, desirable?”. I 
artikeln beskriver de hur de har använt sig av en SWOT för att undersöka de styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot med folkbiblioteket som en opartisk, neutral plats. Deras 
användande av SWOT har inspirerat ett användande av SWOT-analysen som analysverktyg 
för Dynamo Games verksamhet. En SWOT-analys har valt att användas då det är ett 
analysverktyg som visat på en stor mångsidighet och är en etablerad modell för analys av en 
verksamhet. Då denna studie syftar på att undersöka Dynamo Games verksamhet så är en 
SWOT passande på grund av bland annat dess mångsidighet, men även hur den på ett enkelt 
sätt möjliggör för en överskådlig bild av verksamheten och dess utmaningar. 
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4. Metod

Metoderna som har använts för denna studie är till för att undersöka fallet Dynamo Game. 
För att kunna se på verksamheten ur olika synvinklar så kommer följande metoder att 
användas: semistrukturerade intervjuer med bibliotekarier samt semistrukturerade intervjuer 
med användare. Data kommer att analyseras ur en kvalitativ innehållsanalys, som 
sammanställs i form av en SWOT-analys. 
  
De anställdas upplevelse av den egna verksamheten tar sig i denna uppsatsen form av 
respondenternas uttalanden kring spelavdelningen Dynamo Game samt spel som medium och
som ett berättelsebärande och läsfrämjande verktyg. Användarnas syn på Dynamo Game som 
verksamhet är inkluderat för att vidare bidra till en mer mångfacetterad syn på verksamheten 
som en helhet, samt agerar som en extern synvinkel på verksamheten. Det har även samlats in
styrdokument och Göteborgs Stads biblioteksplan för att bättre förstå verksamheten och dess 
bakgrund och för att kontextualisera verksamheten. 

Kunskapen som efterfrågas i denna uppsats handlar om att granska verksamheten Dynamo 
Game, detta via att ta del av respondenternas erfarenheter, åsikter, upplevelser samt attityder i
relation till den egna verksamheten. Denna typ av kunskapsanspråk kräver metoder som 
möjliggör för respondenten att uttrycka sig fritt angående de frågor som ställs och därför har 
beslutet tagits att semistrukturerade intervjuer är bäst lämpade för den här typen av uppsats. 
En kvantitativ forskning hade varit genomförbar, dock är verksamheten bestående av fyra 
anställda och därmed är det mer lämpligt att på litet urval få in mer material i form av 
intervjuer. För användarnas perspektiv så var tanken först att använda sig av enkäter för att 
möjliggöra ett bredare svarsantal. Detta valdes dock bort på grund av bland annat 
tidsaspekten men även då det går att få fram det som efterfrågas och mer med en kvalitativ 
metod gentemot de användare som besöker och använder sig av verksamheten.  

Dessa metoder har även valts då det som är av intresse att undersöka i denna studie är hur 
spelavdelningen Dynamo Game på Göteborgs stadsbibliotek används och arbetas med ur 
både ett användaraspektiv och ett professionellt verksamhetsperspektiv. Användaraspekten är 
specifikt inriktad på barn & unga då dels det är denna användargrupp som Dynamo Game är 
riktad mot (13-25), men också då det är den användargrupp som spelar mest i vårt samhälle. 
Detta enligt rapporten Ungar och medier från 2017 där 82 % av de tillfrågade ungdomarna 
för studien har en spelkonsol i hemmet. Påverkar detta hur användarna väljer att använda sig 
av Dynamo Games verksamhet eller är det något annat som lockar? Det är även av intresse att
se till hur spel som media hanteras ur ett bibliotekarieperspektiv och hur de ser på mediet spel
ur en professionell synvinkel. Vad är för-och-nackdelarna? Vilka möjligheter och hot går det 
att identifiera via detta medium i relation till spel och spelavdelningen Dynamo Game. Det är 
även av intresse att få reda på hur de anställda på Dynamo Game framställer spel på deras 
spelavdelning och den eventuella bakgrunden till detta.

Respondenternas ursprungliga namn kommer på grund av forskningsetiska skäl inte 
nödvändigtvis reflektera verkligheten. De anställda respondenterna får det könsneutrala 
pronomenet hen delvis då det är såpass få som arbetar på verksamheten Dynamo Game och 
respondenterna från verksamheten kan avslöjas om deras könstillhörighet presenteras. De 
anställda har fått namn baserade dels på deras yrkesroll men dessa namn är också utvalda ur 
ett könsneutralt perspektiv. Billy är bibliotekarie på Dynamo Game och Mio är 

           12



mediepedagog. 

Användarnas namn är utvalda i bokstavsordning a till e för att underlätta för läsaren. Dessa 
namn är: Anna, Boris ,Carin, David och Eva.

4.1 Semistrukturerade intervjuer 

De vanliga stegen som bör tas när en semistrukturerad intervjumetod används är enligt 
Wildemuth (2017) att utforma en intervjuguide, utföra intervjuerna samt att fånga upp och 
analysera den insamlade datan. För att göra detta så kommer denna uppsats att använda sig av
en kvalitativ innehållsanalys, som kommer att introduceras i avsnittet nedan. Bryman (2011) 
tar även han upp de steg som är karaktäristiska för den semistrukturerade intervjun. I sitt 
kapitel ‘Kvalitativa Intervjuer’ så lyfts bland annat hur det i en semistrukturerad intervju 
oftast används en intervjuguide, i form av en lista med teman och frågor som ska beröras och 
förhoppningsvis besvaras i intervjun. För en semistrukturerad intervju så behövs en viss 
flexibilitet. Bryman beskriver vidare semistrukturerad intervju innehållandes mer generellt 
formulerade frågor, samt uppföljningsfrågor.  

För de semistrukturerade intervjuer som har utförts i denna studie så har både Bryman (2011) 
och Wildemuths (2017) åsikter tagits i beaktande och medverkat i utformandet av 
intervjuguiden och utförandet av intervjuerna. Intervjuerna som utfördes för att till viss del 
täcka in avdelningen Dynamo Games verksamhet är riktade delvis mot de anställda och delvis
mot de besökare och användare av avdelningen. Detta för att få perspektiv för att på bättre vis
förstå verksamheten. Själva strukturen på en semistrukturerad intervju, med dess flexibilitet 
är passande för denna typ av studie och det möjliggör att anpassa frågorna och teman 
gentemot de anställda och användarna. 

Totalt så har 2 anställda och 5 användare intervjuats. Intervjuerna med de anställda varade i 
ungefär 50 minuter för den första och 20 minuter för den andra och användarintervjuerna  
varierade i längd, med den kortaste på 6 minuter och den längsta på 13 minuter.  Nedan 
presenteras mer om utförandet av intervjuerna med fokus på först de anställda och sedan 
användarna. De anställdas intervjuer har utformats olika på grund av en tidsaspekt som 
presenteras mer i detalj nedan. 

4.1.1 Semistrukturerad intervju - Anställda 

Intervjuerna med de anställda har genomförts via en fysisk intervju, med förhandsbokat möte 
på plats och en telefonintervju. Frågorna som kommer ställas är utformade efter syftet som är 
att “undersöka hur Göteborgs Stadsbiblioteks ungdoms och spelavdelning Dynamo Game 
idag, 2018, arbetar med spel och spelens olika förutsättningar. Detta med en särskild 
inriktning på Dynamo Game som verksamhet, deras användare samt de nuvarande anställda. 
“

Intervjuerna med de anställda blev av olika längd. Detta då den ena respondenten, Mio, 
endast kunde ställa upp på en kortare intervju, på grund av begränsade förhållanden samt ett 
upptaget schema. Som konsekvens av detta blev intervjun med mediepedagogen 20 minuter 
lång. Denna tid var dock tillräcklig för att få svar på de frågor som gick att sammanfatta 
utifrån intervjuguiden som bland annat användes med Billy. Den andra respondenten, Billy, 
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som intervjuades hade mer tid och där blev intervjun med bibliotekarien blev 50 minuter lång.
I sammanhanget så är detta relevant, då verksamheten består av dessa två som mer inriktade 
på Dynamo Game. Respondenterna har yrkesrollerna som mediepedagog respektive 
bibliotekarie. Då intervjun med mediepedagogen kortades ned så kortades även 
intervjuguiden ner till de identifierade kärnfrågorna i samarbete med handledare. 
Intervjuguiden är tillgänglig i bilaga 2.  

För att besvara studiens forskningsfrågor så kommer intervjuguiden vara utformad med teman
och frågor som i slutändan är ämnade att besvara och fördjupa studiens forskningsfrågor och 
syfte. Dessa teman är följande, inspirerade utifrån de teman som presenterades under tidigare 
forskning: Dynamo Game som verksamhet, Spel som medieform på Dynamo Game samt 
Spel och Litteracitet. 

4.1.2 Semistrukturerad intervju- användare

Intervjuerna med användarna på Dynamo Game antog en mer flexibel natur, utan möjlighet 
till förhandsbokade möten som det var i fallet med intervjuerna med de anställda. På grund av
detta beslut så fastslogs det även att det var fördelaktigt att hålla dessa intervjuer relativt korta
i relation till de anställda, men att istället genomföra fler, då det var svårt att på förhand 
fastställa ett satt antal respondenter och boka sagda intervjuer. Istället så blev det kortare, men
fler, intervjuer på plats utformade för användarens bekvämlighet med kortare frågor. Detta för
att vara anpassningsbara för det åldersspann från 13 till 25 som Dynamo Games avdelning 
har. Ungdomar under åldern 15 år intervjuades inte på grund av forskningsetiska principer. 

Alla respondenter gick med på att bli inspelade vilket i stor grad underlättade transkribering 
och därmed även analysen. För själva utförandet var inspelningen också mer praktisk då det 
blev mycket bakgrundsljud och störande moment i form av miljön på avdelningen. Detta 
påverkade till viss del kvaliteten på inspelningarna, men inte till stor nog grad att det 
påverkade det slutgiltiga resultaten och transkriberingarna.  

I utformandet av intervjuguide så blev det kortare, mer enkelt utformade frågor än de som 
ställdes till de anställda. Detta dels för att hålla ner tiden för intervjuerna, men även för att 
förenkla för användaren. Liknande teman har använts för utformandet av båda intervjuguider 
gentemot användare och anställda för att underlätta för analys och resultatgenomgång. 

4.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Analysmetoden som har valt för denna uppsats är en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 
innehållsanalys ger forskaren möjlighet att förstå den sociala verkligheten på ett subjektivt 
men fortfarande forskningsinriktat sätt (Wildemuth, 2017 s318). Bryman (2011) instämmer 
om detta och utvecklar detta genom att beskriva kvalitativ innehållsanalys som ett sätt att 
analysera omfattande material i form av exempelvis fältanteckningar, intervjuer och andra 
dokument. Detta är anpassningsbart på så sätt att semistrukturerade intervjuer och intervjuer i 
allmänhet vanligtvis genererar en stor mängd data som sedan bör struktureras på ett 
vetenskapligt beprövat sätt. I studien så blir detta relevant, då materialet som följer på de antal
intervjuer som har utförts bidrar till ett större material som behöver analyseras mer 
strukturerat. 
Vidare så har den kvalitativa innehållsanalysen används vid transkriberingen av studierna, då 
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den transkriberade texten har delats in i koder centrala för studien och dess analys samt 
resultat i relation till analysverktyget som är SWOT-analysen. 

4.3 Urval & Avgränsningar

Denna studie har utförts på Göteborgs Stadsbiblioteks ungdoms och spelavdelning Dynamo, 
som i nuläget har fyra anställda. Två av dessa har mer specifika arbetsuppgifter relaterat till 
Dynamo Game vilket ledde till att dessa två blev av mer intresse för studien än de resterande. 
Dynamo som avdelning står i nuläget utan en chefsposition, vilket tog bort möjligheten att 
intervjua denne för att få in ytterligare ett verksamhetsperspektiv. 

Användarna har valts ut på plats, vilket ledde till att det blev en bra spridning på bland annat 
ålder bland de som intervjuades. För denna studie så ligger fokus på att förstå verksamheten 
Dynamo Game och vilka arbetssätt verksamheten innehar. För att vidare förstå detta så 
behövs det både perspektiv från de som planerar och styr verksamheten till de som sedan är 
mottagare och använder sig av verksamheten. 
 

4.4 Forskningsetisk hänsyn

Följande forskningsetiska krav har tagits del av inför utformandet av denna studie. De som är 
mest centrala är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt 
Nyttjandekravet. Dessa presenteras dels av Bryman (2011) men även av Vetenskapsrådet 
(u.å). Första kravet, Informationskravet innebär att respondenterna informeras om syftet med 
studien samt att deras deltagande är frivilligt och att de därmed har rätten att när som helst 
avbryta. Detta krav går lite in i nästkommande krav, Samtyckeskravet, där respondenterna 
behöver godkänna sitt deltagande i studien och “har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan” (Bryman, 2011. s 132 ) Konfidentialitetskravet innebär här att respondenternas 
uppgifter och både Bryman (2011) och Vetenskapsrådet definierar detta med “Uppgifter om 
alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” 
(Bryman,2011. s 132.) (Vetenskapsrådet, u.å. s12). Det sista kravet, Nyttjandekravet innebär 
att uppgifterna som samlas in enbart får användas för forskningsändamålet. 

Dessa krav informerades muntligt till de deltagande respondenterna, där de informerades om 
studien och dess syfte, att deras deltagande var frivilligt, att de kunde avbryta när som helst 
samt att deras uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Fråga kring godkännande kring 
att spela in ställdes också innan intervjun började. Ett av de större forskningsetiska val som 
behövdes tas i beaktning var gällande Samtyckeskravet i relation till användarnas ålder, då 
Dynamo Game som avdelning har åldersgränsen 13-25. Enligt vetenskapsrådet (u.å) krävs 
vårdnadshavares samtycke främst för respondenter som är under 15. Då intervjuerna med 
användarna är strukturerade så som de är så försvårar det avsevärt att exempelvis skicka hem 
en samtyckesblankett till vårdnadshavarna för godkännande om minderåriga och därför togs 
valet att enbart inkludera ungdomar som är 15 år eller äldre. 

           15



5. Resultat och analys

I nästkommande avsnitt så kommer resultat och analys av den insamlade empirin presenteras.
Detta resultat är indelat efter de teman sattes upp för intervjuerna. Dessa teman är i sin tur en 
variant på forskningsfrågorna och kommer att presenteras först ur ett verksamhetsperspektiv 
och sedan ett användarperspektiv. Först kommer intervjuerna med de anställda presenteras 
och sedan intervjuerna med användarna och avslutningsvis för varje del så kommer det 
sammanfattas och diskuteras i en SWOT-analys 
 

5.1 Dynamo Game och spel

Detta avsnitt är en fördjupning av “Dynamo Game som verksamhet” för att möjliggöra för en 
vidare analys relaterat till avdelningen. På ett blogginlägg från 2017 så skriver Anders, 
ungdomsbibliotekarie på Göteborgs Stadsbibliotek  “Spel är berättelser och berättelser är 
något vi människor sysslat med ända sedan urminnes tider. Bland annat genom att prata med 
varandra, skriva böcker och göra tv-spel.” (Stadsbiblioteket.nu, 2017b). De styrdokument 
som är tillgängliga för allmänheten i relation kring Dynamo Game och dess verksamhet är 
bland annat riktlinjerna kring inköp om spel. I dessa riktlinjer presenteras tre olika punkter 
som ramar in hur inköpen och till viss del hanteringen kring tv-spel. Dessa riktlinjer är hur 
Göteborgs Folkbibliotek ska ha ett bestånd som svarar mot efterfrågan och behov som finns 
hos stadens invånare, även hur vid inköp av TV-spel så ska kvalitet och mångfald vara främst.
Slutligen så tar de även upp att Göteborgs Folkbibliotek följer de åldersgränser som finns 
lagligt gällande ålder, men nämner samtidigt att åldersgränserna som finns på själva spelen är 
branschens egna rekommendationer och på så sätt är upp för tolkning. (Göteborgs Stad, 2016)

I den biblioteksplan som Göteborgs Stad följer så står det inget specifikt riktat mot Dynamo 
Game och specifikt spel och TV-spel.  Planen tar dock upp viktiga aspekter såsom hur 
besökare ska  ha tillgång till olika typer av media och hur “medieformerna förändras, men 
oavsett förpackning är innehållet som efterfrågas och används både nytt och gammalt.” 
(Göteborgs Stad, 2013). Vidare så tar de upp ‘det berättande och inbjudande biblioteket’ som 
ett av de sju målbilder som presenteras. I denna målbild så står det bland annat hur 
“Biblioteken inbjuder till modern ‘delaktighetskultur’ som är en följd av inte minst den 
digitala teknikens utveckling med t ex förekomsten av sociala medier. Människor skapar 
berättelser, delar berättelser och berättar berättelser “ (Göteborgs Stad, 2013). Detta citat 
spelar in med hur Dynamo och Dynamo Game arbetar och kan vidare utveckla sin 
verksamhet gentemot de mål som Göteborgs Stad satt upp.  
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5.2 Dynamo Game som verksamhet

I detta avsnitt så presenteras de anställdas och användarnas perspektiv på Dynamo Game som
verksamhet och dess roll på Göteborgs Stadsbibliotek.

5.2.1  De anställda 

Billy
Billy lägger en stor vikt vid det sociala hos verksamheten och beskriver hur ett stort bibliotek 
och en avdelning som deras egen har många kontaktytor som i sin med både ungdomar och 
folk som arbetar med ungdomar. Sin egen verksamhet Dynamo Game beskriver hen som en 
social plats, i kontrast till Dynamo Läs som utgör den andra parten av verksamheten Dynamo.
Dynamo Läs beskrivs som det mer traditionella biblioteksrummet medan Dynamo Game är 
tänkt som en mötesplats med sitt cafée, öppna ytor och även tryckt media. Det man först ser 
när man kommer in på platsen är dock spelen, vilket Billy lyfter var en av tankarna med 
designen av avdelningen. 

Billy nämner hur de med Dynamo Game försöker vara en “progressiv biblioteksverksamhet” 
och att Dynamo Game var ursprungligen fött ur ett experiment som var stängningen som 
skedde för fyra år sedan. Vidare så beskrivs Dynamo Game som en unik plats i stan med 
mycket plats. Det tas även upp hur de två olika miljöerna bidrar till platsens unika miljö. Billy
påpekar hur det finns både utmaningar och möjligheter som presenteras i båda miljöerna. 
Kontrasterna mellan Dynamo Läs och Dynamo Game presenteras som en av dessa och Billy 
lyfter “ Det är klart att det är så att i Dynamo Läs så fokuserar vi på en lite tystare miljö och 
då kan vi hänvisa till Game. Sedan är verksamheten i Game väldigt stor och det kan bli fullt.”

Det sociala på Dynamo Game lägger Billy mycket fokus på och bemötandet och förtroendet 
detta bemötande har gett avdelningen är något centralt. Detta är en av anledningarna till att 
bokningssystemet av spel inte har blivit digitalt, då det är en viktigt pusselbit i bemötandet. 
Billy menar på att “Listan är det viktigaste pappret i Dynamo Game för den sociala biten. För 
att det överhuvudtaget ska funka i dynamo game så behöver vi ha det här mötet, pappret och 
förtroendet.” Listan möjliggör på så sätt för Billy och Dynamo Game att skapa samtal och 
interaktion med användarna när dessa vill boka och låna spel.  

Ålderssegregation är något som presenteras av Billy, som beskriver hur materialet såsom 
Fantasy, skräck och Sci-fi litteratur som Dynamo Game innehåller används även av 
användare uppåt i åldrarna, väl över Dynamo Games åldersram som är 13-25. Det är ett val 
från Dynamo Game att ha det som en specifik ungdomsavdelning istället för att sprida ut det i
hela biblioteket, för att skapa möten även utanför åldersgruppen. Vidare så anser Billy att 
“Det sociala är det som startar det hela. Vi har bredast besökargrupp och de kommer till oss 
för att vi är ju gratis, förstås men också för att vi jobbar mycket med bemötandet.”
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Mio 

Mio beskriver inledande Dynamo Game som “En plats där man ska kunna känna att när man 
kommer in så är det utan några större krav. Man ska kunna bara hänga där. Men samtidigt så 
är det vårt mål att de samtidigt ska få upp ett intresse för läsning.” Hen utvecklar detta med att
beskriva att den viktiga rollen för Dynamo Game är att ungdomar ska kunna komma in och 
känna sig bekväma, att de inte önskar vara en kulturinstitution där man (ungdomarna) känner 
att man inte hör hemma eller att det är en auktoritär plats. Hen uttrycker att besökaren inte ska
känna sig dum när de besöker för att de inte läser böcker, utan att de vill vara en plats som 
uppmuntrar att besökaren ska kunna komma in oavsett och kanske hitta något annat. Detta 
kan sedan inspirera till läsning, vilket är del av deras större läsfrämjande uppdrag som del av 
biblioteket.  

Dynamo Game är även en mötesplats, vilket Mio menar på att de signalerar bland annat via 
att ha på musik i bakgrunden. Detta har de med för att uppmuntra känslan av att ‘detta är en 
plats där man får prata och hänga med sina kompisar.” De har även ett skaparbord, som de 
har integrerat som del av arbetet med att göra Dynamo Game till en mer jämställd plats. De 
har märkt att det har skett möten bland olika grupper som sitter och pysslar i exempelvis 
väntan på att få spela Tv-spel och att detta bord uppmuntrar till en mjukare stämning i 
rummet. Det finns även möjligheter till att spela brädspel vid skaparbordet och detta väcker 
ibland intresse för de som inte annars spelar och tvärtom. Det är en mer gemensam plats, där 
Mio uttrycker att tanken är att rummet ska uppmuntra till samvaro.  

Men det finns också många utmaningar med arbetet med Dynamo Game som verksamhet och
rummet, bland annat så tar Mio upp att de upplever ett hinder i hur rummet är designat 
ursprungligen för fyra år sedan och att det sätter gränser som inte fanns i åtanke när rummet 
skapades. Målet från början, uppger Mio , var att locka dit ungdomar och specifikt killar som 
inte läser. Det lyckades de med, vilket Mio uttrycker stolthet över men även så uttrycker hen 
att ibland så blir det för mycket och det kan ibland bli så att det dominerar rummet. Nu önskar
Mio istället att jobba för att mjuka upp rummet och arbeta gentemot ett mer könsneutralt rum 
för att öka den inkluderande känslan i rummet.

5.2.2 Användarna

Gällande Dynamo Game som verksamhet så uttrycker alla användare något positivt om 
avdelningen och vid frågan om det är några förbättringar som önskas så är det enda som 
kommer upp om hur två av respondenterna önskar större bord för brädspelen. Utbudet är en 
annan positiv punkt som kommer upp där flertalet uppger att de är nöjda med utbudet som är 
väldigt brett. Något som särskilt nämns av Boris är hur det finns tillgång till mycket som han 
själv kanske inte fått möjlighet att testa på om Dynamo Game inte fanns då serier och 
brädspel lätt kan bli ganska dyra. Anna utvecklar detta och tar upp hur hon på sistone har 
börjat läsa mer serier och att tillgängligheten blev lockande. 

En annan aspekt som även kommer upp ifrån majoriteten är hur Dynamo Games roll som 
mötesplats spelar stor vikt för dem. David tar upp hur den annorlunda profilen på Dynamo 
Game ger honom en trevlig plats att umgås på med vänner, då som han uttrycker det: “ Man 
kan prata här, med kompisar och ha ett ställe där man får göra det man tycker om… Detta är 
det enda biblioteket man känner att man får prata i.” Någon som också tar upp specifikt om 
den sociala platsen är även Eva som uppger att hon ofta är på Dynamo Game för att umgås 
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med vänner. Carin instämmer om detta och som huvudsaklig anledning till att hon besöker 
Dynamo Game är för att spela och umgås med kompisar. Carin använder sig även av 
verksamheten för att studera. Boris tar upp hur platsen känns inkluderande för den typ av 
subkultur som den presenterar, med spel, manga och som han benämner ‘den nördiga 
hörnan’. Representationen och beståndet av denna typ av media uttrycker Boris som att det 
känns som att det blir taget seriöst. Det som upplevs som ett minus för Boris är hur 
avdelningen är för ungdomar och hade gärna sett att det blev en större spridning av mediet i 
biblioteket.     

De intervjuade är också alla regelbundet återkommande besökare. David och Eva uppger 
båda att mycket beror på hur mycket tid de har över efter studier, men att de när tillfälle ges 
tar sig till Dynamo Game. Carin tar även hon upp studierna som en faktor i besökandet, men 
som nämnt så använder hon även sig av platsen för att studera. Anledningen till besöken 
motiveras olika men återigen så är det det sociala som tar plats i framkant. Det finns dock 
nackdelar med det sociala och som David lyfter att det ibland kan komma in högljudda 
ungdomar, i form av större grupper som kommer och stör. Han lyfter dock hur detta förvisso 
verkar vara tillåtet men uttrycker sedan att “ man ska ju ha respekt… Det är ju ändå ett 
bibliotek”. 

5.2.3 SWOT för Dynamo Game som verksamhet

De perspektiv som gått att identifiera utifrån resultatet “Dynamo Game som verksamhet” i 
relation till de presenterade SWOT- kategorierna är inlagda som nyckelord i en SWOT- 
analys. Dessa nyckelord kommer att diskuteras och analyseras utifrån dessa respondenternas 
uttalanden inom varje kategori separat. 

               
Styrkor
+ Social mötesplats
+ Låg ingångströskel
+ Utbudet 

Möjligheter
+ Inspirera till läsning
+ Representation gentemot spelande 
subkultur

Svagheter
- Kan bli stökigt
- Lite plats

Hot
- Ålderssegregation med spelen (16 år) 
- Arkitekturen och platsen

Tabell 2

Styrkor
De styrkor som identifierats inom resultatet “Dynamo Game som verksamhet” gav upphov 
till nyckelorden som presenterats ovan är bland annat hur både Billy och Mio från 
verksamheten lyfter det sociala och Dynamo Game som en mötesplats vid upprepade 
tillfällen. Även användarna Carin, David och Eva tar särskilt upp detta i sina intervjuer, David
utvecklar även det Mio lyfter angående Dynamo Game som en plats som uppmuntrar till 
samtal med att uttrycka att det känns som en plats där “man får prata i”.  Billy lyfter om hur 
Dynamo Game är en unik plats med olika miljöer. Mio håller med om detta och uttrycker 
även hen om hur mötesplatsen gagnas av hur miljöerna är utformade.  

Den låga ingångströskeln presenteras främst av Mio , då hen påpekar att platsen ska kännas 
som en välkomnande plats för ungdomarna och erbjuda friheten att “bara kunna hänga”. Att 
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platsen fungerar i stort som mötesplats bekräftas av användarna som alla uttrycker att de på 
olika sätt använder Dynamo Game som en mötesplats för att antingen spela spel, studera eller
enbart umgås i lokalerna. Detta tas också upp i vidare form av en ekonomisk aspekt som Billy
introducerar då hen lyfter kostnadsfrågan och att det är viktigt att biblioteket är gratis, något 
som även Boris som upplever att det är en styrka. Även Anna lyfter detta med hur utbudet 
bidrar till att platsen är attraktiv. 

Svagheter
Svagheterna som introduceras för “Dynamo Game som verksamhet” är fåtaliga. Något som 
David dock lyfter är hur det ibland kan bli stökigt på verksamheten när det kommer större 
grupper med ungdomar som stör. Detta kan vara en konsekvens till den öppna offentliga 
miljön inom biblioteksplatsen vilket är något som Mio och Billy till viss del lyfter.  Mio 
påpekar även den begränsade ytan som en svaghet och det ibland kan vara vissa grupper som 
“dominerar rummet”.  

Möjligheter
Möjligheterna tar sig även dessa form i olika perspektiv  som introduceras till viss del av 
användarna men till större delen utifrån de anställdas perspektiv. Återigen kan detta vara en 
konsekvens av hur intervjuerna är utformade, men det som uttrycks är hur platsen inspirerar 
till läsning. Både Mio och Billy lägger stor vikt vid denna punkt, särskilt Mio som lyfter hur 
det är en stor del av verksamhetens uppdrag. Det läsfrämjande i relation till Dynamo Game 
som verksamhet tar sig form i, enligt både Mio och Billy , hur platsen är till viss del 
förutsättningslös i form av bland annat hur platsen är gratis och öppen för alla.

 Möjligheten med det läsfrämjande arbetet är även till stor del något som också användarna 
uttrycker men detta tar sig form i hur de själva använder sig av litteratur i koppling till 
verksamheten. Anna lyfter hur hon har börjat hitta serier och läsa dessa tack vare till stor del 
Dynamo Games verksamhet och breda utbud. Boris tar också upp utbudet som en möjlighet 
att testa på nya brädspel och finna nya serier som han själv kanske inte kunnat testa på om det
inte erbjudits via Dynamo Game.  Mer om det läsfrämjande arbetet kommer även lyftas under
avsnittet “Spel och litteracitet”. Representationen för spelarna är något som lyfts och visas på 
i stor del från användarna med hur de upprepade gånger presenterar hur de känner sig 
representerade i sin spelande subkultur på Dynamo Game. 

Hot
De hot som identifierats är inte så många i kontrast till de tidigare kategorierna, då mycket av 
det som presenterats passar bra eller bättre in på kategorin ‘Svagheter’. De hot som har 
identifierats är hur det upplevs finnas en ålderssegregation både hos användarna och de 
anställda som det råder olika åsikter om. Billys åsikt om det medvetna valet att hålla 
ungdomsavdelningen inom Dynamo Games lokaler och att sedan hålla annan typ av media 
riktat mot äldre åldersgrupper på samma plats för att skapa en miljö där olika åldrar kan trivas
och vara i. I kontrast till detta så anser Boris å andra sidan att han hellre hade sett utbudet 
utspritt i biblioteket. 
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5.3 Spel som medieform på Dynamo Game

I detta avsnitt så presenteras de anställdas och användarnas perspektiv på spel som medieform
och dess roll på Dynamo Game.

5.3.1 De anställda 

Hur de arbetar med spel som medieform på Dynamo Game är något som delvis presenterats i 
tidigare rubriker, men det är även delar som inte riktigt passar in på de tidigare rubrikerna 
som ändå behöver lyftas i relation till delvis de forskningsfrågor som inspirerat temat, men 
även med tanke på intervjuguidens utformning. Dynamo Games arbete med spel och spel som
medieform är något som Billy uttrycker att hen har fått försvara Tv-spelens roll på biblioteket
genom åren både för besökare, politiker och andra bibliotekarier. 

Hur spel presenteras som media på Dynamo Game har utvecklats sedan Dynamo Games start,
i början så hade de ett spel per spelenhet, detta på grund av delvis hur det såg ut med 
tillgängligheten med spel och delvis på grund av hur nya dessa spelenheterna var och att det 
inte hunnits släppas så många relevanta spel som avdelningen kunde använda sig av. Idéen 
var att använda spelen delvis då det är en “medieform och en kulturform med ett berättande” 
men även en sida till det är att locka besökare. Det är en stor fördel med spel och något som 
Dynamo Game har använt sig av bland annat genom att använda sig av det väldigt populära 
spelet Fifa. De hade valt Fifa medvetet utifrån just sin popularitet med bland annat unga killar
för att försöka att locka besökare.

Billy beskriver vidare 

Viktigt att säga också är att Tv-spel är ju en medieform och en kulturform med 
berättande som vi också jobbar med så det är inte bara för att fiska med. Det är en 
viktig kulturform. Men det går förstås att se på olika sätt. En sida är att locka 
besökare, vårt uppdrag är ju fortfarande, kärnuppdraget är fortfarande läsning liksom.
                                                                                                                          - Billy

Detta vidareutvecklas med styrkorna och svagheterna kring att arbeta med spel på Dynamo 
Game. Den förklaringen som Billy ger är att fördelen är att det kommer folk, hindret är i sin 
tur genus. Genusfrågan är något som Billy anser ha stor relevans gentemot hur de arbetar med
spel på avdelningen, då spel det finns en bild av att traditionsenligt så är det enbart killar som 
spelar. Dynamo Game arbetar aktivt med en inkludering av sina användare. Frågan om Genus
kommer upp starkt från Billy och att det är något som Dynamo Game lägger stor vikt vid. 
Tillgängliggörandet av den offentliga platsen och att göra det till en inkluderande plats har det
funnits svårighet med, i relation till den könsuppdelning som kan ske när det kommer till spel.
Billy uttrycker detta med:

Undersökningar säger att det är 50/50 som spelar. Tjejer och killar spelar på olika sätt 
och konsolerna1 har traditionellt sett varit killarnas arena. Tjejerna spelar mer på t 
telefoner och datorer och kanske inte så mycket i offentliga miljöer som fritidsgårdar 

1Med konsol så menas här spelenhet.
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och bibliotek. Det har vi haft en stor utmaning med för att balansera upp det, för vi är 
till för alla. Oavsett kön, könsidentitet eller vad man identifierar sig som. - Billy

Dessa frågor bland annat präglar hur verksamheten ser på spel och spelens möjligheter. Ett av
de projekt som har lyfts i relation till arbetet med spel är projektet “ Spelkultur för alla”, som 
var ett projekt i form av ett samarbete mellan biblioteket, en spelvetare och en konstnär. 
Projektet hade som mål att introducera något normkritiskt varje gång efter även här olika 
teman. Ett av dessa teman som Billy kommer ihåg särskilt är ‘Trans-Geeks’ där upplägget var
att de introducerade olika så kallade indiespel inom temat, som sedan uppföljdes av spelhäng,
samtal och en smygvisning av exklusiva klipp från filmen TransGeek. Ett annat normkritiskt 
tema som var väldigt lyckat vad temat ‘Sex och Spel’ där det fanns ett stort behov av att 
diskutera kring ämnet. Sista exemplet som Billy pekar på var ‘Maskulinitetens fängelse’ som 
kopplade an till de orealistiska kroppstyper som vissa spel porträtterar relaterat till 
manskroppen. Billys svar gällande frågan om Spelens roll på bibliotek är följande: “Men dess
roll, ja, det finns säkert folk som säger att det inte har en roll. Men för att vara ett relevant 
ungdomsbibliotek så behöver vi ha spel.“

Mio 
Mio uttrycker att spel är en naturlig del av Dynamo Game och dess inkluderande arbete och 
tar upp Fifa som ett exempel. Att ha det på plats ska verka för att besökaren ska känna sig lika
välkommen som en läsare och se sin ‘egna’ media representerad. Hen beskriver vidare spel 
som “En väldigt bra ingång till unga som inte läser, som är en målgrupp för oss att jobba 
med.”Det har även varit gånger då Mio behövt försvara spel och att det är ganska vanligt på 
avdelningen. Att det är många som undrar varför det finns spel på Dynamo Game, då det är 
ett bibliotek. Detta kommer väldigt ofta ifrån lite äldre besökare, uttrycker Mio. Svaret hen 
ger dem är att att Spelen har en inkluderande roll på Dynamo Game och att spelen också 
innehåller berättelser på samma sätt som en bok fast via olika medieformer. Hen tar också 
med detta upp hur det sker ett transmedialt arbete och att det är viktigt att det finns både spel 
och böcker. Hen beskriver detta och säger “ Det är en del av ungdomskulturen, liksom det 
måste finnas.”  

Styrkan med spel på Dynamo Game lyfter Mio likt Billy att det är att det kommer många 
ungdomar och bland dem många killar vilket Mio uttrycker är en användargrupp som 
vanligtvis bibliotek behöver kämpa för att få att komma till verksamheten. De hinder Mio tar 
upp i relation till spel som medieform på Dynamo Game är hur vissa spel drar till sig väldigt 
många killar och det kan vara svårt att balansera. För att kontrastera detta så lyfter hen också 
upp hur det självklart inte enbart är killar som spelar och att tjejer och killar generellt spelar 
samma sorts spel. När det kommer till riktlinjer kring spel och användandet kring spel på 
Dynamo Game så ska de vara så inkluderande som möjligt, då de på Dynamo Game jobbar 
för ett mer jämlikt Göteborg. Med spel som inkluderande så tar Mio upp bland annat hur de 
har spel som är rekommenderade upp till 16 år och att det helst inte ska vara för blodiga spel. 
Dessa riktlinjer är för att spelen ska vara till för den målgrupp som finns på Dynamo Game 
och att det ska finnas en trygghetskänsla. 
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5.3.2 Användarna

Spel som medieform på Dynamo Game var något som respondenterna alla använde sig av, i 
olika form. Boris uppgav att han var mer intresserad av brädspel när han besökte Dynamo 
Game men att han spelade dator och Tvspel hemma. Anna tycker det är bra med hur det finns 
ett bra utbud och att det är trevligt när det kommer nya spel till Dynamo Game som det går att
testa på. Eva spelar gärna på Dynamo Game, men tycker det är synd när spelen bytas ut. Hon 
tar upp ett exempel med att nyligen så flyttades spelet Minecraft som hon och hennes vän 
hade spelat och byggt på länge till barnavdelningen. I övrigt så finns det spel att spela säger 
hon, men att det var synd att spelet hade flyttats. David spelar gärna de racing och mer 
tävlingsinriktade spel som finns på avdelningen och motiverar detta med att i spelen så 
upplever han att det inte finns lika mycket press.  Davir uttrycker hur “Jag är 
tävlingsmänniska när det kommer till sport och så och spel är lättare, man kan göra det utan 
att det blir jobbigt”. 

Boris spelar hellre hemma själv eller hos vänner och reserverar Dynamo Game för mer 
traditionella aktiviteter såsom brädspel och läsning. Detta i kontrast till Carin, David  och Eva
som alla anger att de kommer mer specifikt till Dynamo Game för att spela med vänner eller 
själva. Han tar upp hur det känns som att spelen och det mediet tas på allvar genom hur det 
faktiskt representeras på Dynamo Game och uttrycker att det blandade utbudet är något bra. 
Boris uttrycker även hur han ser på spel på bibliotek:“Jag tror att alla människor är spelande 
varelser och om man tittar på människors såhär mediekonsumtion så är spel en av de största 
kulturformerna som vi har. Konstigt om bibliotek inte speglade detta.” 

5.3.3 SWOT för spel som medieform på Dynamo Game

Styrkor
Lockar besökare 
Inkluderande 
Bra ingång 

Möjligheter
Genus
Relevant ungdomsavdelning 
Testa på nytt- Inte lika mycket press

Svagheter
Genus - Svårt att balansera
Riktlinjer 
Tillgänglighet för spel

Hot
Behöver försvaras 
Fördelning spel och annan media
Spelar hemma

         Tabell 3

Styrkor 
Styrkorna som framträdde starkast från verksamhetens perspektiv var faktorn att spelen på 
Dynamo Game är ett väldigt attraktivt medie för ungdomarna och besökarna. Arbetet med 
spel som kulturform och medieform presenteras lite i andra hand till dess andra funktioner. 
En av dessa är det inkluderande arbetet gentemot olika användargrupper som Mio tar upp. 

Användarna presenterar spel på Dynamo Game som en möjlighet att umgås, men även för att 
testa på spel som de inte har hemma. Boris presentation om vikten av representationen på 
bibliotek och hur de spel som presenteras på biblioteket skapar en inkluderande känsla för 
honom. Introduktionen till ny litteratur och nya litterära former som del av det läsfrämjande 
arbetet verkar ha lyckats iallafall i två fall det vill säga för  Anna och Boris. Dessa två 
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användarna har börjat med en viss typ av läsning de annars inte upplevt tack vare bland annat 
utbudet på Dynamo Game. Spelens roll i det hela var att de kom först för att spela spel med 
vänner, Boris tar upp att han och hans vänner ofta samlas för att spela kortspelet Magic the 
gathering i Dynamo Game.  

Svagheter
De svagheter som finns kring spel på Dynamo Game är främst kring utmaningarna till hur 
arbetet med spelen upplevs som svårt att balansera, främst kring den huvudfrågan kring 
genus. En annan svaghet som utöver genus är mer förekommande är Dynamo Games arbete 
med spel är gällande åldersgränserna som finns på spelen. Återkopplat till styrdokumenten 
kring “Riktlinjer för inköp av tv-spel på Folkbiblioteken i Göteborg” (Göteborgs Stad, 2016) 
leder detta till att det exempelvis är vissa populära spel som inte kan inkluderas inom 
Dynamo Game för att de är för våldsamma eller inte passar in på verksamheten utifrån 
styrdokumenten. Exempel som togs upp av exempelvis Billy var GTA och Call of Duty. 
Detta kan dock både vara en styrka och en svaghet beroende på vad syftet med spelen är. Mio
uttrycker att det är viktigt att arbeta inkluderande och att det inkluderande arbetet innefattar 
hur det ska vara en god stämning på avdelningen. Sedan om dessa mer våldsamma spelen 
hade påverkat stämningen är svårt att säga då Dynamo Game inte än har valt att testa att ha 
med dessa på avdelningen.    

Tillgängligheten av spelen presenteras främst av de anställda men även ifrån Eva som 
upplevde var hur det var jobbigt när spel som hon och hennes vänner spelat på försvann eller 
förflyttades till andra avdelningar. Hur detta kommuniceras från anställda till användare är 
inte tydligt framträdande utifrån empirin, men det kan vara att det finns en brist i 
kommunikation på hur länge spelen är på plats och när de ska bytas ut och roteras. De 
anställdas perspektiv är att det i början var svårt att få spel som passade verksamheten och 
verksamhetens mål när spelenheterna var nya. Fortfarande finns det ett problem i att få 
tillhandahålla spel på Dynamo Game, kring frågan om licenser och dylikt.  

Möjligheter
På möjligheterna framkommer även genus trots att det i samma SWOT även är placerat under
svagheter. Detta är för att svagheten och möjligheten med genus är en svår fråga att arbeta 
med men även en möjlighet för verksamheten att fortsätta med det inkluderande arbetet, 
något som tidigare framkommit som en viktigt del för Dynamo Game. Båda anställda 
uttrycker en fråga om genus medan användarna inte går in på det perspektivet utan istället är 
mer fokuserade på plats. Genusfrågan lyfts främst av Billy som menar på att verksamheten 
kan bli lidande av att det är för många besökare av en viss könstillhörighet, i detta fallet killar.

För de anställda så möjliggör spel ett arbete gentemot svåra teman såsom sexualitet och 
könstillhörighet, såsom exempelvis projektet “Spelkultur för alla”, med sina normkritiska 
teman. För användarna så ger spelen på Dynamo Game en plats som känns mer vardaglig och
inkluderande, en plats där det är helt rimligt att sätta sig med en kompis och spela och att det 
är inget konstigt med det. 

Hot
De hot som presenterats från de anställda är hur både Billy och Mio upplever att spel är något
som de ofta behöver försvara för sin verksamma omvärld i form av lärare, föräldrar, politiker 
eller andra bibliotekarier. Mios försvar av detta, med att de för att vara en relevant 
ungdomsavdelning så behöver även representera den ungdomskultur som finns. 
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Ett annat hot som presenteras av Billy är hur de planerar att flytta och minska ner Tv-spelen 
till två skärmar istället för de tre de har igång idag, detta för att vidare öppna upp rummet. 
Hen uttrycker dock att det inte är på grund av att Tv-spelen är i vägen utan mer för att de 
önskar att vidare fokusera arbetet med spel och därför behöver de börja lite från början igen 
med mindre skärmar men exempelvis fler spel. Ytterligare hot som framkommer från 
användaren Boris går att tolka som att spelens tillgänglighet allmänt i hemmet å sin tur kan 
minska spelens roll på biblioteket. Exempel på detta är hur Boris uppger att han spelar gärna 
på fritiden, men att detta sker hemma eller hos vänner. 

5.4 Spel och litteracitet

I detta avsnitt så presenteras de anställdas och användarnas perspektiv på spel och litteracitet.

5.4.1 De anställda

Billy 
Billy har genom sina år av erfarenhet arbetat med litteracitet och spel på olika sätt och hen 
beskriver det som ett mer komplext yrke som ramas in av ett större arbete, i en bredare 
verksamhet. Billy beskriver begreppet transmedialitet som svar på frågan om hur de på 
Dynamo Game kopplar läsning och spel. Transmedialitet är ett begrepp som de på Dynamo 
Game arbetar och tänker aktivt kring. Det beskrivs dock av Billy som att det är “ett väldigt 
stort jobb kring arbetet med detta begrepp” och är något som de på Dynamo Game inte alltid 
lyckas med.

Billy uttrycker sig kring spel och spelens transmediala roll på följande sätt: 

Spel kan leda till en förståelse av kultur, att förstå kopplingen till verkligheten,böcker,
diskussioner och andra diskurser som finns runt. Sedan beror det på spelet förstås. Det
är en typ av läsning, om än inte traditionell men man pratar mycket om att man kan 
läsa bilder. Faran där är att det lätt kan bli en slags ‘slippery slope’ i relation till vårt 
uppdrag och det är här vi försöker balansera ganska mycket för det finns ju 
fortfarande ett uppdrag i att öka läsningen.  - Billy 

Arbetet med transmedialitet presenteras via att bland annat beskriva olika aktiviteter som 
Dynamo Game har arrangerat och utfört runt ämnet. De har även försökt att representera 
begreppet genom utbudet, exempelvis så har de mangaserien Naruto inte bara i mangaserie-
form utan också i brädspelsformat och som Tv-spel. Andra exempel som Billy tar upp är även
Game of Thrones samt The Witcher som båda två finns i både bokform och har en motpart i 
en populär serie eller ett tv-spel. De aktiviteter som har utförts kopplat till det transmediala är 
ibland kopplade till ett tema, en av dessa tematiska aktiviteterna som Billy nämner var en 
lättläst bokcirkel, med Fifa som tema. Vidare så motiverar Billy arbetet med transmedialitet i 
relation till användarna och att de försöker jobba med det som är populärt och att det är 
viktigt att kunna nå de användare som redan finns på biblioteket. Det handlar om för Billy att 
som bibliotek erbjuda det som användarna vill ha men även det som de inte visste att de hade 
behov av. Detta har bland annat genomförts via en speciell temavecka där tanken var att 
samla intresserade under ett stort paraplytema i form av H.P Lovecrafts skräckvärld för att 
sedan möjliggöra att användarna och besökarna fick möjligheten att testa på olika medium 
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under detta tema såsom brädspel, film, litteratur, konst och vidare. Tanken var att  “hittade du 
något där som du är intresserad av och kanske kanske hittar vidare till något nytt via själva 
intresset, oberoende av mediet.”  

Mio 
I jobbet som mediepedagog så har Mio en stor del i att arbeta med olika medier och hur de 
kan användas och presenteras läsfrämjande. Mio tar upp läsfrämjande som det stora 
uppdraget och beskriver detta med “Vi är ju läsfrämjande och jobbar läsfrämjande i 
slutändan. Så allt vi gör i Dynamo ska leda till ett läsfrämjande på något sätt, så att man får ett
intresse.”

När det kommer till spel och läsfrämjande samt litteracitet så menar Mio på att de inte har 
arbetat så mycket med spel som en enskild faktor. Dock så har de jobbat med spel som sedan 
kopplats på teman som spänner över flera medieformer. Detta bland annat för att få med de 
berättelser som presenteras i spel i arbetet också. Mio uttrycker sedan hur “ Alla spel har ju 
berättelser i sig, liksom böcker”. Att jobba med något speciellt spel och sedan fokusera helt 
på det är något som de jobbar på och försöker utveckla för framtiden. I höst så är planen, eller
önskemålen att arbeta mer med detta och testa att vidare utveckla arbetet kring spelens 
berättelser. Ett exempel Mio tar upp är ett tema som de kommer att ha på läslovet där de 
kommer att ha temat “smittor” och inkludera bland annat böcker och spel under temat. När 
det kommer till Mios definition av läsning så anser hen att läsning kan vara mycket och allt 
ifrån mer traditionell till spel. Hen tar upp som exempel hur många barn lärt sig och 
språkutvecklats med hjälp av spel och vidare pekar på att ‘All läsning är ju läsning, om man 
säger så.”. Sedan tas också uppdraget upp, som är att introducera klassisk läsning till 
ungdomarna. Enligt Mio ska ska det vara möjligt att både spela och även kunna sitta med en 
bok och uppskatta det. 

5.4.2 Användarna

När det kom till spel som litteracitet så fanns det delade åsikter bland de intervjuade. Alla fem
av de intervjuade uppgav att de läste och tre av dessa tog upp mangaserier vid frågan om det 
var något speciellt som de läste nu. De olika sätten att se på läsning varierade dock och bland 
annat för Carin så var läsning till stor del för mer nytta än nöje då hon beskriver hur det är 
“bra för hjärnan”. Eva beskriver läsning ur ett mer nöjesrelaterat perspektiv och beskriver 
läsandet av exempelvis manga med: “Det är läsning för mig, böcker som har bilder i sig som 
inte bara är text, text  och text, ibland är det skönt att ha en bild.” Boris beskriver hur serier 
exempelvis har hjälpt honom med läsning på grund av enkelheten i mediet:  “Jag tycker om 
att läsa, men har svårt att läsa längre böcker. Jag tröttnar, men det är därför serier är så bra. 
Det går relativt snabbt att läsa en serie.”

När det kommer till spel som läsning så fick flertalet fundera lite. Boris definierar detta med: 
”Det beror på om man ska vara akademisk eller bara praktiskt. Men skulle vilja säga att så 
fort man läser så finns det någon typ av läsning involverat.”

Anna är tveksam och menar på att det är en sorts läsning, med tanke på att det behövs bland 
annat läsas igenom regler och liknande, men hon är osäker på det är att kalla läsning. Hon 
uttrycker sedan också att det är kopplat då det liknande till läsningen blir att hon använder 
fantasin. David är även han osäker på hur läsning ska definieras och uttrycker att “Det finns 
ju så många saker man måste kolla, spel är ingen läsning men det finns text och sådant som 
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man måste läsa och förstå. Annars kan man ju inte spela. Så det är ju ändå...läsning på ett 
sätt.” 
  
En annan intervjufråga är mer centrerad kring om spel hjälp med läsning och Eva berättar om 
hur det har hjälpt henne med engelska. I Anna och Davids fall så har det varit tvärt om med 
och de uttrycker hur skolan och vanlig läsning har hjälp dem att förstå spelen. David uttrycker
dock att han känner och har vänner som lärt sig bättre engelska via spelen.  

5.4.3 SWOT för spel och litteracitet
         

Styrkor
Bibliotekets förmedlade uppdrag
Populärt
Utbudet 

Möjligheter
Nå ut till ickeanvändare
Språklig litteracitet
Läsfrämjande

Svagheter
Inga direkta riktlinjer/styrdokument
Svag definition av läsning

Hot
Svårt att arbeta med
Spel byts ut

Tabell 4

Styrkor 
De styrkor som identifierats utifrån både verksamhets och användarperspektiv är hur det 
transmediala tänkandet finns både hos användarna och de anställda fast återigen uttryckt på 
olika sätt. De anställda Billy och Mio kopplar det transmediala till det läsfrämjande 
uppdraget, och båda menar på olika tillfällen att spel är en kulturform och en form av 
berättande. En sak som är fördelaktigt är hur det möjliggör de anställda att använda sig av det 
som är mer populärt för att främja läsningen, såsom exemplet Billy tar upp med spel och 
serier i koppling till deras litterära motpart. Mio tar också upp hur det läsfrämjande arbetet är 
det som är det stora uppdraget och att det transmediala spelar en roll i detta. När det kommer 
till användarna och deras perspektiv så ligger styrkorna i det transmediala läsandet i att det 
förenklar och vidareutvecklar deras andra läsning och tvärtom. Eva uttrycker hur det är skönt 
att ibland ha möjligheten att få läsa en text med mangaserier och Boris går även han in lite på 
detta och uttrycker att han i vanliga fall har svårt att läsa men att serier upplevs som lättare. 

Svagheter
Arbetet med det transmediala menar både Mio och Billy på att är något som blir svårt att 
arbeta med med tanke på dels bibliotekets uppdrag som främjar den klassiska litteraturen men
även på grund av bristerna på riktlinjer som finns mer specifikt kring det transmediala och 
multimodala arbetet. Även vid granskning av styrdokument inom “Dynamo Game som 
verksamhet” så framkommer det att det inte finns specifika utsatta riktlinjer kring spel och 
läsning. Dock kring det transmediala tänkandet så finns det en ingångsport i form av hur 
biblioteken ska ta del av olika deltagandekulturer och hur människor gemensamt kan skapa 
berättelser. Hos användarna fanns det en initial tveksamhet till hur spel och läsning var 
kopplade, och det verkade inte vara en fråga som de hade stött på tidigare. Det de beskriver är
ett läsande, men de är osäkra på just vad begreppet läsning innebär i sammanhanget. Flertalet 
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uttrycker dock samma sak kring att läsning är definitivt involverat, även ifall det inte är 
läsning som de är vana vid att se det. 

Möjligheter
En av de möjligheter som arbetet med transmedialitet och multimodal läsning i koppling till 
spelen på Dynamo Game är hur det hjälper de anställda att nå ut till användare som annars 
inte besöker biblioteket. Detta då de kanske inte läser, som Mio tog upp under tidigare rubrik 
“ Dynamo Game som verksamhet”, där hen ville undvika att ungdomarna som besökte såg 
det som ett hinder att inte besöka biblioteket för att de exempelvis inte läste böcker eller ville 
framstå som dumma. Men även att det underlättar till att rent allmänt få besökare till 
biblioteken då de anställda försöker att aktivt jobba med och kring det som är populärt. Billy 
uttrycker det som att “ erbjuda det som användarna vill ha men även det som de inte visste att 
de hade behov av än”. Önskemålen hos både Mio och Billy är att i framtiden arbeta mer med 
och kring spel som transmedialitet.  

En annan möjlighet som både användare och anställda uttrycker är hur spel och litteracitet 
kan samverka, då exempelvis både Mio och användaren David uttrycker hur de känner 
personer i sin omgivning som har tagit hjälp av spel för att vidare utveckla sin 
engelskspråkiga litteracitet. Det läsfrämjande kring spelen och det transmediala/multimodala 
sättet vidare uttrycker Mio och Billy som en möjlighet då det hjälper verksamheten att bjuda 
in användarna och besökarna till att utforska andra typer av litteraciteter i samspel med 
biblioteket. 

Hot 
De hot som identifierats av Mio uttrycker exempelvis en oro kring att det transmediala arbetet
kan ta bort fokus från det grundläggande uppdraget, som trots allt är att förmedla klassisk 
litteratur. Detta väger hen dock upp med citatet kring läsning, och att de arbetar på att få 
cirkeln kring läsandet och vad läsning är att gå runt. Något som Billy sedan särskilt lyfter är 
hur de tidigare har jobbat mer med och kring det transmediala, som är något som kräver 
mycket arbete, men att de på senare tid inte har haft eller ägnat detta lika mycket tanke.  
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6. Diskussion utifrån tidigare forskning

De resultat som genomgåtts har visserligen analyserats till viss grad med hjälp av ett flertal
SWOT-analyser, men det behövs även en överblick över den presenterade tidigare 
forskningen i koppling till det presenterade resultatet. Detta för att få ytterligare ett lager 
till att förstå resultatet utifrån den forskningsomvärld som finns runtomkring.

De rubriker som använts under tidigare forskning är “ Spel som medieform och litteracitet” 
samt “Spel på bibliotek”. Dessa går att koppla relativt smidigt till de två av de tre teman som 
presenterats för resultatet, det vill säga “ Spel och litteracitet” samt “Spel som medieform på 
Dynamo Game”. Då dessa rubriker till stor del flyter in i varandra så kommer de att slås 
samman och bli “ Spel som medieform och litteracitet” samt “Spel på Bibliotek och Dynamo 
Game”, detta för att vidare förenkla hur resultatet och forskningen presenteras.

6.1 Spel som medieform och litteracitet

Spel som medieform och litteracitet har presenterats lite olika av respondenter och 
forskare, då det förstås är olika scenarion men vissa likheter och skillnader har gått att 
identifiera.

Spel som transmedialitet / multimodal läsning presenteras av forskningen med ett större 
mediaperspektiv, detta tar sig även samma form på Dynamo Game. Forskningen tar främst 
upp hur transmedialitet i samspel med olika medier kan bidra till och stimulera läsning och 
berättande. Det handlar också om frågan vad är läsning, vilket gick att identifiera via 
exempelvis Dynamo Games användare som alla uttryckte att spel vad en typ av läsning men
inte var säkra på om det var “rätt” läsning. Denna typ av transmedialitet eller multimodal 
läsning lyfts främst av Jenkins (2006) påpekar hur begreppet transmedial läsning och 
berättande i koppling till flera medier representerar en integration mellan olika upplevelser 
över olika plattformar. Denna typ av berättande-tänk går även att identifiera hos Dynamo 
Games anställda som arbetar med berättande och berättelsen över olika plattformar. 
Exempel på detta är deras temadagar eller temaveckor med olika utsatta teman som de 
sedan bearbetar på olika sätt, via musik, spel litteratur med flera. Vilket även samstämmer 
med Houtmans (2013) syn på begreppet.

Kritiken som bemöts ifrån både Dynamo Games omvärld i form av kritiska besökare till 
exempelvis spel och kritiken kring arbetet med det som inte räknas som traditionellt 
biblioteksarbete eller traditionell litteratur försvarar de anställda med liknande argument 
som till viss del uppstår i den tidigare forskningen med hur det handlar om att skapa en 
berättelse och att det i slutändan blir ledande till läsfrämjande. Något som framkom i 
forskningen men inte så mycket vid intervjuerna är om interaktiviteten i spel eller vad som 
gör spel ‘unika’ som medieform. Spel för de intervjuade på Dynamo Game var redan del av
denna medie- cykel och arbetet med spel från Dynamo Games anställda var vid 
intervjutillfällena avgränsade till de temadagar som hölls, men spel användes ofta som ett 
kopplingsverktyg för att vidare föra fram en berättelse eller helt enkelt skapa intresse.

           29



Spel som medieform på Dynamo Game är på så sätt fortfarande i en slags support-roll i 
koppling till det traditionella läsandet och mediet, vilket egentligen inte är konstigt med 
tanke på att det är där själva uppdraget och styrdokumenten för verksamheten ligger. Spel 
som läsning eller mer i sin rena litterära form är något som båda de anställda Ben och My 
uttrycker som något de erkänner. Båda uttrycker, på ett väldigt liknande sätt hur spel är en 
egen kulturform med berättelsebärande faktorer. Något som Gee (2003b) tar upp i bland 
annat sina 36 principer av lärande går att sammankoppla till arbetet med spel som litteracitet
på Dynamo Game. De principer som särskilt har nämnts i sammanhang till den tidigare 
forskningen såsom nr 18 “Text principle” och nr 19 “Intertextual principle” går att 
identifiera även i hur användarna uttrycker sig om spelen. Exempelvis David tar upp hur 
man måste förstå det som pågår inne i spelet via såsom dialog och dylikt för att förstå det 
man sedan måste göra för att komma vidare i spelet. En annan aspekt som tas upp är av 
Anna som tar upp regler som måste läsas igenom för att förstå spelet och vad som förväntas 
av en i spelet. Steinkuehler (2010) fördjupar detta och menar på hur spelen agerar på en 
interaktion och ett utbyte mellan att läsa spelets instruktioner och sedan agera på och vidare 
genom dessa.

6.2 Spel på bibliotek och Dynamo Game

Gällande spel på bibliotek och spel på Dynamo Game så blir det ett mer fokus på det 
resultat som presenterat ur de anställdas perspektiv, då dessa var de som fick fler frågor om
detta i och med den längre intervjuformen, och mycket av den forskning som tagits del av 
är också utifrån bibliotek och bibliotekariens perspektiv gentemot spel.

Det finns olika synsätt som presenteras i den tidigare forskningen, dels gentemot 
bibliotekarien och ungdomar men även gentemot bibliotek och spel. Den senare 
presenteras av Berg & Nyström (2008) som tas upp i form av spel som ett kulturbärande 
medium eller spel för de situationer de kan bidra till. Det går att identifiera en tydlig 
gråzon gentemot hur de på Dynamo Game arbetar med spel gentemot dessa synsätt som 
Berg & Nyström presenterar. Dynamo Game identifierar och arbetar med spel utifrån dels 
de situationer som spel skapar naturligt i form av det gemensamma sociala och 
inkluderande men även utifrån spel som något som borde och bör finnas iallafall på en 
ungdomsavdelning. För Dynamo Game så var det inte riktigt en fråga om spels identitet på
Dynamo Game utan mer en fråga om hur arbetet kring detta medium kunde utvecklas. 
Dynamo Game har arbetat med spel en längre tid, och spelens självklara plats på Dynamo 
Game är något som ingen av de intervjuade anställda ifrågasätter.

Gezelius & Griph (2006) går ifrån det mer allmänna folkbiblioteket och går mer djupgående 
in på ungdomar och spel. De lyfter hur det finns olika synsätt på ungdomar och barn som 
antingen något som behöver skyddas eller att barnet/ungdomen har ett eget ansvar och själva
kan välja. Dynamo Game tar återigen här inte direkt någon sida, men hur de arbetar med 
spel idag, och har jobbat med spel tidigare uttrycker fortfarande något mer av en skyddande 
attityd i form av att de förhands väljer ut spelen som är spelbara på konsolerna och även att 
de har valt att inkludera spel som har åldersgräns upp till 16 års ålder på de konsolerna som 
finns. Det egna ansvaret för ungdomarna tar sig mer form i det att spelen finns tillgängliga 
för hemlån. Då får du dock som under 15 år inte låna hem spel som är för 15 +, å andra 
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sidan så får de över 15 låna hem spel med åldersgräns upp till 18.

Något som Gezelius & Griph (2006) även lägger fokus på är ungdomar och ungdomskultur i
relation till biblioteket. Detta är något som är väldigt viktigt för Dynamo Game, och både 
användare och anställda uttrycker att detta är något som det är viktigt att det blir 
representerat på biblioteket. De användare som intervjuats anser att det är skönt att ha en 
plats där de kan ‘bara vara’, spela spel och umgås med vänner. De anställda uttrycker att de 
finns där främst för ungdomarna, och att de behöver en  representation av ungdomskultur 
och vad det innefattar. 
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7. Slutsatser

I studiens bakgrund och problemformulering så presenterades det hur dagens folkbibliotek 
uttrycker en vilja att jobba med spel, men att de hindras från detta via bland annat okunskap 
kring ämnet och spelen. (Biblioteksbladet, 2018). Tommy Bildström lyfter i sin debattartikel 
förhållningssättet för hur det läsfrämjande idag gentemot ungdomar behöver ta hjälp ifrån de 
andra medier som möts i deras omvärld, såsom spel. En nyfikenhet väcktes ur frågan kring 
hur bibliotek kan arbeta med spel, som sedan omvandlades till att granska hur Dynamo Game
arbetar kring spel och spelens användningsområden då det är viktigt att börja med att se till 
hur det ser ut i dagens verksamhet och aktiva svenska biblioteksvärld. Ett syfte formulerades 
utifrån detta med grunden i att “undersöka hur Göteborgs Stadsbiblioteks ungdoms och 
spelavdelning Dynamo Game idag, 2018, arbetar med spel och spelens olika förutsättningar. 
Detta med en särskild inriktning på Dynamo Game som verksamhet, deras användare samt de
nuvarande anställda.”. 

I följande avsnitt presenteras de slutsatser som framkommit ur studien.    

Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns med Verksamheten Dynamo Game? 

De styrkor, svagheter, möjligheter och hot som identifierats i studien tar sig många olika 
former beroende på vilken del av verksamheten som man väljer att inrikta sig på. Men av de 
identifierade styrkor, svagheter, möjligheter och hinder som presenterats är det vissa som 
framkommer tydligare och uttrycks av både verksamhet och användare. En av dessa är det 
styrkan kring det sociala och Dynamo Games roll som en mötesplats. Detta är något som 
presenteras inte bara utifrån de anställda utan även en klar majoritet av de intervjuade 
användarna. 

En möjlighet som Dynamo Game presenterar är att spel på avdelningen kan användas för att 
öppna upp för en accepterande attityd kring ungdomars liv och vardag. En användare som 
särskilt uttryckte sig kring detta var Boris, som kände sig välkomnad och respekterad på 
biblioteket som del av den spelande subkulturen. Detta var något som även uttrycktes starkt 
av de anställda, som båda uttryckte väldigt starkt att spel hörde hemma som en del av den 
nuvarande ungdomskulturen och därav hörde hemma på Dynamo Game. 

De hot som presenterades främst från de anställdas sida var hur genusfrågan tog sig form i 
verksamhetens Dynamo Games arbete. Denna svårighet går även att se som en möjlighet, 
återigen beroende på i vilket sammanhang ämnet presenteras. Det har i studien identifierats 
som en svårighet på grund av hur de anställda har uttryckt att arbetet kring genus är en faktor 
som de har arbetat med ett tag och hur de i sina ansträngningar finner olika hinder med detta 
arbete. Ett exempel är hur verksamhetens uppdrag och mål har förändrats från att vara en 
plats som ska locka yngre killar och väcka läslust till att vidareutveckla sitt perspektiv och 
arbeta gentemot att vara en mer inkluderande plats för alla. 

Svagheten som presenteras främst tar sig form i hur platsen för Dynamo Game är utformad. 
Detta är något som återigen framkommit som en central fråga för både anställda och 
användare, där verksamheten verkar ha växt ur de lokaler som de började med. Verksamheten
Dynamo Game är en populär avdelning och det blir ibland så att alla inte får plats. 
Användarna uttrycker detta med hur exempelvis det finns för få bord att spela och umgås 
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omkring och att det ibland kan bli för mycket besökare. De anställda lyfter också svagheten 
med hur lokalerna är designade för ett ändamål som redan är uppfyllt i dagens läge och 
kommer att behöva utökas och förändras ytterligare. 

Detta är ett exempel på de mest delar som är tydligast framkommande och presenterade av 
båda delarna av verksamheten i form av de anställda som planerar och verkställer, och de 
användare som besöker och tar del av de anställdas arbete. 

Vilka förhållningssätt till spel som mediaform i relation till läsfrämjande arbete kan 
identifieras i Dynamo Games verksamhet? 

De förhållningssätt som går att identifiera gentemot spel som medieform och spel som 
läsfrämjande är presenterat här utifrån de anställdas perspektiv. De uttrycker hur för att vara 
en relevant ungdomsavdelning så måste de också ha och representera den ungdomskultur som
finns, i detta fallet spel. Men att dessa spel i nuläget är en av många verktyg som används för 
att arbeta transmedialt gentemot ett mer traditionellt läsfrämjande. Dynamo Game uttrycker 
en önskan om att arbeta mer fokuserat kring spel i framtiden. 

De arbetsformer som Dynamo Game använder sig av i koppling till spel och läsfrämjande är 
bland annat temadagar, där de inkluderar olika medier för att skapa en berättelse eller en 
koppling till en berättelse. För Dynamo Games framtida arbete med spel så kanske det kan 
behövas mer styrdokument för att vidare ställa upp arbetet, då det som gick att hittas inte 
nämnde spel och spelens eventuella läsfrämjande och litterära egenskaper på något särskilt 
sätt.  
 
Hur ser den valda användargruppen barn och unga och de anställda på Dynamo Game 
och verksamheten?  

De användare och anställda som intervjuats uppger att de tycker att Dynamo är en plats där de
kan umgås, prata och bara vara. En plats för inte bara spel, men även nya läs-upplevelser och 
experiment med nya former av media samt en mötesplats. Alla användar respondenter uppgav
att de var återkommande besökare och att de vände sig till Dynamo Game av olika 
anledningar men att umgås med vänner var en av de främre som presenterades. Dynamo 
Game tar sig alltså rollen för både användare och anställda som en mötesplats i främsta 
rummet och att median och spelen tillhör den platsen. De negativa som framkom från 
användarna var att de gärna hade velat ha mer plats, annars så var många av respondenterna 
nöjda med hur platsen fungerade i dagsläget.  

När användarna fick frågan om fler bibliotek borde ha ett eget Dynamo Game så blev svaret 
ett definitivt “ja!”. 
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7.1 Förslag till vidare studier

Studien skulle först ägnas åt att studera fler verksamheter och bibliotek som arbetade med 
spel men beslutet togs att det lämpliga urvalet för kandidatuppsatsen var att fokusera på en av
dessa och visa på den utvalda studieobjektets verksamhet. För framtida forskning kan det vara
intressant att vidareutveckla studien och se hur det ser ut på flera verksamheter i Sverige och 
världen.

Även spelens mer konkreta vara eller inte vara på bibliotek är intressant för framtida studier 
att vidare granska, då Dynamo Games verksamhet säger mycket om ett fall men inte något 
direkt om det allmänna biblioteket. Spel som läsfrämjande verktyg på svenska bibliotek är 
också något som det inte fanns så mycket uppdaterad forskning kring när studien 
genomfördes, vilket det kan uppmuntras att undersöka och fördjupas vidare. 
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Bilaga 1: Intervjuguide Anställda

●  Hur skulle du beskriva Dynamo som verksamhet? 

-Vad skulle du säga är Dynamos uppdrag? 

-Dynamos roll på Göteborgs stadsbibliotek.

●  Hur arbetar ni  internt på Dynamo med spel? 

-Vilka metoder och tillvägagångssätt använder ni er av? 

-Har ni några särskilda riktlinjer och internt arbete? 

● Vilka externa arbetssätt har ni på Dynamo? 

-Gentemot användare, såsom specifika åldersgränser? 

-Har ni någon särskild marknadsföring för att nå ut? 

● Hur har arbetet med Dynamos spelavdelning utvecklats genom åren du har varit 

anställd? 

-Kan du ge ett exempel?

-Vad för möjligheter har uppkommit?

● Vad inspirerar och har tidigare inspirerat er till att utveckla er verksamhet med spel? 

-Har ni några nyheter som ni jobbar med i nuläget? 

-Använder ni er av någon särskild forskning? 

-På vilket sätt? 

● På vilket sätt tänker Dynamo kring spel och dess roll på bibliotek? 

- Motivera!

● Vad ser ni för styrkor eller svagheter med att arbeta med spel på Dynamo? 

● Vad tror ni på Dynamo om att använda spel som en ingångsport till läsning och 

skapandet av läslust? 

-Motivera! Ge gärna exempel.  

● Vad är era åsikter om spel som en form av läsning? 

-Är detta något ni arbetar med idag? 

● Vad ser ni för eventuella möjligheter och svårigheter med att arbeta med spel som 

läsfrämjande? 
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● Vilken framtid är planerat för Dynamos spelavdelning? 

- Har ni några särskilda ambitioner och drömmar?

● Vad tror ni om spel som en relevant verksamhet på folkbibliotek? 

-Ser ni ett intresse hos andra verksamheter? 

- Vad har ni för rekommendationer till de som vill arbeta mer med spel?

Intervjuguide för Mio 

● Vad är din roll och vilka arbetsuppgifter har du på Dynamo?

● Hur skulle du beskriva Dynamo som verksamhet? (Game och Läs.) 

● Har ni några särskilda riktlinjer som ni utgår ifrån relaterat till Dynamo Game? 

● Hur tänker ni kring Dynamo Games roll på Stadsbiblioteket? 

● Hur skulle ni beskriva Spelens roll på Dynamo? Som medieform/kulturform.

● På vilket sätt ser ni på Spel som läsning eller alternativt en ingång till läsning? 
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Bilaga 2: Intervjuguide Användarna

● Hur gammal är du? 

●  I vilket syfte besöker du Dynamo idag? 

- Har du varit här innan? 
- Hur ofta besöker du Dynamo? 

●  Finns det någon särskild anledning till att du besöker just Dynamo?

●  Vad tycker du om Dynamo?

- Vad är positivt?
- Vad är negativt? 

● Vad tycker du kan förbättras eller förändras med Dynamo? 
-Utveckla! 

●  Vilka spel spelar du på Dynamo? 
-Hur kommer detta sig? 
 - Utveckla 

●   Vad tycker du om läsning? 
- Motivera gärna

● Vad är läsning för dig? 

● Tror du att man kan räkna spel som en form av läsning? 
- Utveckla

● Har spel hjälpt dig med läsning? Till exempel läsning på engelska.
- Hade du läst en bok om den handlade om ditt favoritspel? 

● Tycker du att fler bibliotek borde ha ett ‘eget’ Dynamo? 
- Utveckla 
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