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1.  Inledning 
 
Strax före jul 2005 läste vi en artikel om att Malmö Stadsbibliotek skulle börja köpa in TV-
spel och TV-spelskonsoler. Vi tyckte det lät spännande och började diskutera runt detta ämne. 
Varför finns det datorspel men inte TV-spel på biblioteken? Vi frågade oss hur 
bibliotekariernas synsätt och diskussioner ser ut när det blir aktuellt att köpa in ett nytt 
medium till biblioteket, vilka värderingar och kvalitetsbegrepp använder man sig utav. Vi fick 
uppfattningen att satsningen på TV-spel kanske var tänkt att rikta sig mot ungdomar, en grupp 
som ofta ”försvinner” från biblioteken. Eftersom vi redan hade planerat att skriva vår uppsats 
om folkbibliotek och ungdomar, så valde vi att göra detta i relation till TV-spel. Vi tog via 
mejl kontakt med Malmö stadsbibliotek för att få en mer ingående beskrivning av 
tankegångarna runt igångsättandet av TV-spelsverksamheten på deras bibliotek. Vår 
kontaktperson på biblioteket bifogade ett pressmeddelande och en projektbeskrivning, som vi 
kommer att presentera närmare i bakgrundsavsnittet. Dokumentet är placerat som bilaga i 
slutet av uppsatsen. 
 
 
1.1  Förförståelse  
 
Utifrån vår egen förförståelse satsar biblioteken mycket på yngre barn medan ungdomarna 
inte får lika mycket resurser. När vi gjorde ett mindre arbete i c-kursen ”Barn och medier”, 
upptäckte vi att forskningslitteraturen till stor del behandlar barn och att ungdomar verkar 
vara en eftersatt grupp om det inte rör sig om en skolkontext. I detta perspektiv anser vi att 
frågan om inköp och bestånd av TV-spel är intressant för vi uppfattar det som ett medium i 
första hand riktat mot ungdomar. Även i själva biblioteksrummet tycker vi att det blir tydligt 
hur man prioriterar när det gäller ungdomar respektive barn. Enligt vår erfarenhet får 
barnavdelningen stort utrymme jämfört med ungdomars ofta förekommande ”hörnor”. Varför 
det ser ut så här kan vi egentligen bara spekulera i och därför undrar vi hur bibliotekarier ser 
på denna användargrupp och vad som erbjuds för att locka dem till biblioteket. Vi tror att en 
diskussion med utgångspunkt i ett nytt medium som TV-spel kan belysa hur bibliotekarier 
resonerar om denna användargrupp. Vår egen erfarenhet av TV-spel är att vi båda har barn 
som spelar. Vi spelar inte själva och kan mycket lite om olika genrer, funktionalitet och 
spelens potential. Vi har själva en uppfattning om att det finns en kvalitativ skillnad mellan 
dator- och TV-spel, då vi tror att det finns fler pedagogiska datorspel än TV-spel, och därför 
vill vi även se hur bibliotekarier resonerar runt denna aspekt.  
 

1.2  Relevans för Biblioteks- och Informationsvetenskap 
 
Vi anser att ämnet är relevant att studera på grund av att TV-spel nu är ett aktuellt medium för 
folkbiblioteken att köpa in. I litteraturen (se Andersson & Skot-Hansen, Rydsjö, 1994), har vi 
funnit att gruppen ungdomar kan uppfattas som en problematisk grupp eftersom biblioteket 
ofta är osäkra på hur man ska bemöta dess behov och vad som ska göras för att locka denna 
grupp till biblioteket. Vi menar att i bibliotekets utbud ska det finnas medier som passar olika 
målgrupper, där TV-spel är ett exempel på ett medium som tilltalar unga. Inom Biblioteks- 
och Informationsvetenskap förekommer det lite forskning om ungdomar utanför 
skolkontexten och vi anser därför att mer forskning om denna grupp borde vara intressant.  
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1.3  Avgränsningar 
 
I vår magisteruppsats utgår vi ifrån TV-spel. I januari 2006 när vi inledde vårt uppsatsarbete, 
fanns detta medium endast på ett bibliotek i landet och av den anledningen har vi valt att ta 
med datorspel som ett jämförande medium. Vi anser att dessa två påminner mest om 
varandra, när det gäller format och de förutsättningar som krävs för att de ska kunna spelas. 
Låntagaren är beroende av en persondator eller en TV-bildskärm och TV-spelkonsol för att 
kunna använda sig av spelen. Ett annat skäl är också att datorspel är ett relativt nytt medium 
på bibliotekets lånediskar. Eftersom vi i vår studie är intresserade av de diskussioner som förs 
bland bibliotekarier, vad det gäller attityder och värderingar vid inköp av ett nytt medium i 
bibliotekssammanhang, anser vi att det kan vara relevant att se närmare på ett liknande 
mediums inträde på biblioteket. 
 
Vi har insett att TV-spelande är något som attraherar även vuxna men i vår uppsats har vi valt 
att lägga fokus på ungdomar, eftersom vi vet att de har en tendens att komma i skymundan på 
biblioteket och att TV-spel är något som ingår naturligt i deras medievärld och därmed i deras 
kultur. Vi valt att endast intervjua barn- och ungdomsbibliotekarier, då vi i huvudsak har varit 
intresserade av gruppen tretton till nittonåringar men åldersgränserna är förstås flytande. Vi är 
medvetna om att TV-spelande är en aktivitet som först och främst lockar pojkar, (se 
exempelvis Jessen & Holm Sørensen), men i den här uppsatsen har vi valt att inte fokusera på 
genusaspekten. 
 
Vi har även gjort en avgränsning när det gäller bibliotek, då vi har valt att koncentrera oss på 
stadsbibliotek. Dels förekom de första TV-spelen till utlån i Sverige på ett stadsbibliotek och 
dels så tror vi att ett stadsbibliotek måste vara framåt när det gäller nya medier.  
 

1.4  Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte är att undersöka ett antal bibliotekariers attityder och värderingar när det gäller om 
ett ”nytt” medium, i detta fall TV-spel, ska införas på biblioteket eller ej och de diskussioner 
som ligger till grund för detta beslut. I vår undersökning vill vi även se hur det resonerades 
runt inköp och urvalskriterier när datorspel infördes på biblioteken. En annan aspekt av syftet 
som vi vill belysa är hur dessa bibliotekarier, utifrån sin synvinkel, tar hänsyn till 
ungdomarnas önskemål när det gäller inköp och urval. För att uppfylla vårt syfte använder vi 
oss av följande frågeställningar: 
 
   -     Hur förhåller sig bibliotekarierna till ett tänkt inköp och urval av TV-spel? 
 

- Vilka kvalitetskriterier skulle i så fall urvalet baseras på? 
 
- Vilka kvalitetskriterier ligger till grund för urvalet av datorspel och anser 

bibliotekarierna att det är någon skillnad mellan TV-spel och datorspel?    
 

- Hur ser bibliotekarierna på ungdomars roll i inköps- och urvalsprocessen av dessa 
medier? 
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1.5  Definitioner 
 
I uppsatsen förekommer begrepp som vi anser behöver förtydligas ytterligare för att läsaren 
ska få en förståelse för vad vi syftar på. Därför har vi valt att presentera och definiera dessa 
begrepp här. 
 
Användare/Låntagare  
 
De personer som uppsöker och nyttjar bibliotekets tjänster och som bibliotekarierna möter i 
sin yrkesroll. Eftersom vi redan sen tidigare i vårt kollegium, känner oss hemma i 
vokabulären användare, har vi valt den termen i vår uppsats. Däremot har vi förstått att ute i 
verksamheten på biblioteket är den vanliga benämningen låntagare. I uppsatsen använder vi 
oss av båda begreppen och gör då ingen åtskillnad på dem. 
 
Datorspel 
 
Spel i form av datorprogram avsedda att användas i datorer. Vanligen menar man spel till 
persondatorer, men inräknas kan även spel till spelmaskiner (spelkonsoler) för hemmets TV-
apparater, bärbara spelapparater och myntstyrda spelautomater. I många moderna datorspel 
förekommer rikligt med rörliga bilder, vilket ställer stora krav på datorernas kapacitet och 
programmens effektivitet (Nationalencyklopedin, 2006). I denna definition inkluderas även 
TV-spel i begreppet datorspel, men däremot åtskiljs de när man söker på begreppet TV-spel. 
Eftersom vi i vår uppsats fokuserar på TV-spel så gör vi en åtskillnad på medierna, även om 
formatet, det vill säga lagringen på CD-romskivor, är detsamma. Vi har valt att använda oss 
av termen datorspel, eftersom vi är måna att belysa vilket medium som åsyftas. Vår 
uppfattning i övrigt är att bibliotekarierna själva använder sig av termen cd-romspel när de 
syftar på datorspel. Av den anledningen anser vi att det är viktigt att klargöra begreppen både 
inför oss själva, bibliotekarierna och läsarna, eftersom det används ett flertal termer för 
samma medium. 
 
Demoteket 
 
Via Demoteket har biblioteksbesökarna chans att lämna sina alster för utlåning i form av 
skivor, filmer, texter med mera. Idén och utvecklingen av Demoteket står Reaktor Sydost för, 
ett resurscentrum för film och ung kommunikation (Demoteket, 2006). 
 
Nytt medium  
 
I vår uppsats avser vi med begreppet ”nytt medium” ett medium som är nytt i bibliotekets 
verksamhet, därmed inte sagt att det är nytt i samhället i övrigt. 
 
Stadsbibliotek 
 
Folkbibliotek som upprättades i städerna vid sekelskiftet 1900, benämningen används 
alltjämt. De uppstod ur de bibliotek som byggts upp av folkrörelserna och arbetarrörelsen och 
fick från 1905 stadsbidrag. Några år senare inrättades en statlig centralmyndighet för 
folkbiblioteken. Efter kommunsammanslagningen utgår sedan 1966 inga direkta statsbidrag 
till kommunbiblioteken (Nationalencyklopedin, 2006). 
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TV-spel 
 
I allmänt språkbruk benämning på videospel, ett datorspel avsett att kopplas till en tv-apparat, 
som på sin bildskärm visar spelförloppet (Nationalencyklopedin, 2006). I vår uppsats har vi 
valt att använda oss av samma definition. 
 
Ungdomar 
 
Unga personer i de övre tonåren eller tidig tjugoårsålder (Nationalencyklopedin, 2006). För 
att göra en begränsning av begreppet ungdomar i vår uppsats, bestämde vi oss för att utgå 
ifrån tonårstiden, alltså tretton till nitton år. När vi sedan inledde våra intervjuer insåg vi att 
bibliotekarierna ofta gjorde en annan indelning av ungdomsbegreppet. De är alla anställda 
som barn- och ungdomsbibliotekarier och då riktar sig ofta verksamheten från barn upp till 
femton, sextonårsåldern. På något enstaka bibliotek finns det en verksamhet för de äldre 
tonåringarna, men då kallas den för ”unga vuxna” och är mer orienterad mot 
vuxenavdelningen. 

 

1.6  Disposition 
 
Uppsatsens fortsatta upplägg inleds med ett bakgrundsavsnitt, där vi redogör för TV- och 
datorspelens historiska utveckling och de lagar och regler som gäller inom multimedia. 
 
I kapitel tre har vi valt att presentera den tidigare forskning som vi kommer att använda oss av 
i uppsatsen. Vi har valt att dela upp litteraturen i fyra teman. Tre av dessa teman återkommer 
sedan i analys- och diskussionsavsnittet. 
 
Den teori och metod som vi har valt att arbeta utifrån presenteras i kapitel fyra. Den teoretiska 
utgångspunkten är Maj Klassons modeller där hon gör en uppdelning av tre olika 
rolluppfattningar för bibliotekarier. I en underrubrik har vi utvecklat vår tillämpning av dessa 
modeller på det empiriska materialet. Vårt val av metod, kvalitativa intervjuer, beskrivs och vi 
diskuterar den samt hur vi har valt ut bibliotek och informanter. Vårt tillvägagångssätt och 
intervjuguiden som vi använt oss utav ligger under respektive rubrik. Ytterligare en rubrik har 
vi kallat analysmetod och avslutningsvis gör vi en reflexion över hur vi har genomfört och 
bearbetat utskrifterna av intervjuerna. 
 
Kapitel fem innehåller vår resultatredovisning. Vi gör presentationer av våra nio informanter i 
form av intervjusammanfattningar. 
  
Kapitel sex har vi valt att kalla analys och diskussion, där vi analyserar vårt empiriska 
material med hjälp av Klassons tre modeller. I analysarbetet använder vi oss också av tidigare 
forskning för att fortlöpande kunna föra ett resonemang runt de resultat vi kommer fram till. 
Avslutningsvis kopplar vi ihop resultaten i en övergripande slutsats, vilken vi utvecklar vidare 
under de fyra frågeställningar som vi ställde upp i början av uppsatsen. 
 
Vi för en slutdiskussion i kapitel sju där vi fördjupar resonemanget genom att lyfta fram 
begrepp som vi funnit intressanta för vår uppsats och dessa kopplar vi även ihop med 
analysresultatet. Här ger vi även förslag på vidare forskning. 
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Kapitel åtta innehåller en sammanfattning av uppsatsen och vad vi har kommit fram till. 
 
I kapitel nio, slutligen, har vi lagt vår käll- och litteraturförteckning. Vi har med vårt mejl till 
olika bibliotek, vår intervjuguide samt pressmeddelandet från Malmö stadsbibliotek som 
bilagor. 
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2.  Bakgrund 
 
Vi presenterar här en historik över TV- och datorspelens parallella framväxt för att ge en bild 
av medierna. Eftersom vi i vår uppsats inte är intresserade av den tekniska utvecklingen av 
TV-spel utan vill fokusera på dess egenskaper som nytt medium på biblioteket och hur 
bibliotekarier förhåller sig till detta, har vi valt att inte lägga någon större tonvikt på tekniken 
bakom spelen. Vi menar dock att det är viktigt som en inledande bakgrund till vårt vidare 
resonemang och för läsarens förståelse av ämnet att vi gör en kort beskrivning av TV- och 
datorspelsutvecklingen. Vilka lagar och regler som gäller för multimedia och folkbibliotek 
redogör vi också kort för. För att visa på hur kopplingen TV-spel och folkbibliotek kan se ut 
så väljer vi att presentera två texter i ämnet. Det är dels en amerikansk artikel som är tjugofem 
år gammal vilken vi lyfter fram för att visa på ett tidsperspektiv. Den andra artikeln är dansk 
och synliggör hur diskussionen bland bibliotekarier kunde se ut när TV-spel infördes där år 
2000. Ur ett svenskt perspektiv presenterar vi pressmeddelandet från Malmö stadsbibliotek 
samt en debatt om TV-spel på bibliotek i facktidningen DIK forum. 

 

2.1  Historik 
 
Kommunikationsforskaren Erik Fjellman och frilansjournalisten Jan Sjögren beskriver i 
rapporten Interaktiv underhållning för framtiden (2000, s. 20) hur datorspelens historia tar sin 
början redan 1958. Detta år utvecklades, enligt författarna, det första datorspelet Tennis for 
two som gick ut på att ”studsa en boll med hjälp av små fyrkanter”. Spelet skapades vid ett 
kärnkraftforskningslaboratorium i USA som ett försök att göra laboratoriet mer underhållande 
för besökarna. Då fanns inga planer på att uppfinningen kunde användas i ett kommersiellt 
syfte (ibid.). 
 
Det var inte förrän 1971 som de första försöken att tjäna pengar på datorspelen gjordes.  
Computer Space hette spelet som var ett så kallat arkadspel, en spelautomat man stoppar 
pengar i, ungefär som ett flipperspel. Strax efter detta släpptes det första TV-spelet, vid namn 
Magnavox, för hemmabruk, (s. 21). Trots dess höga pris och mycket begränsade funktioner 
blev det en succé. Amerikanska företaget Atari, kom att dominera marknaden totalt under 
sjuttiotalet och början av åttiotalet, både med arkadspel och med TV-spel för hemmabruk. 
Atari konverterade arkadspelet Space Invaders till en version som kunde spelas på TV-
spelskonsoler. Denna nya taktik som innebar att datorspelsföretag köpte licensrätten för att 
kunna konvertera ett arkadspel till ett TV-spel var framgångsrikt och togs efter inom hela 
datorspelsindustrin. Dessa konversioner var ofta av sämre kvalitet än originalet, eftersom 
arkadspelen oftast innehöll dyrare, mer avancerad teknologi än TV-spelen och hemdatorerna. 
Ett annat skäl, enligt Fjellman och Sjögren, var att spelen ofta sålde på sitt namn och att man 
därför skar ner på utvecklingskostnaderna. Denna tendens är synlig än idag, gällande 
konversionerna mellan olika format exempelvis från Playstation till PC, men kanske 
framförallt när det gäller licenseringen av filmrättigheter till att bli datorspel (s. 22).  
 
En rad TV-spel av olika tillverkare dök upp på marknaden runt 1980, men omkring 1984 
tappade den dittills så framgångsrika TV-spelsbranschen nästan all sin kraft. Branschen hade 
då överskattat livslängden på sina system och man hade dessutom satsat enorma pengar på 
enstaka speltitlar som inte gjorde någon succé. En annan viktig orsak var att hemdatorerna 
började slå igenom runt om i världen (s. 23).  Ungefär samtidigt som TV-spelskraschen i USA 
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hade dock det japanska företaget Nintendo stora framgångar i sitt hemland med 
konsolsystemet Famicom (som stod för Family Computer, även om det var ett renodlat TV-
spel). Det introduceras i USA och tillsammans med Nintendos starka marknadsföring 
kombinerat med spel av bra kvalitet i stor kvantitet blev det en stor framgång. Atari som 
gjorde några halvhjärtade försök att hänga kvar i TV-spelsbranschen lyckades inte att hålla sig 
kvar. Ett annat japanskt företag, Sega hängde på trenden och dessa två japanska jättar 
dominerade TV-spelsmarknaden under sent 80-tal och tidigt 90-tal. Man utvecklade bättre 
versioner av sina konsoler och marknadsförde frenetiskt sina förgrundsgestalter Mario 
(Nintendo) och Sonic the Hedgehog (Sega). Nintendo lanserade även 1988 den handhållna 
spelplattformen Game Boy, som lever kvar än idag (s. 25).  
 
1994 gav sig Sony in på den redan överhettade konsolmarknaden med sin Playstation och 
blev redan efter ett par år marknadsledande. Sony köpte upp flera spelutvecklare och 
uppmuntrade även andra att utveckla spel till deras system. Dessutom valde man en medveten 
inriktning mot äldre spelare och Playstation lanserades som en häftig pryl för stilmedvetna 
ungdomar och unga vuxna. 
 
Försäljningen av elektroniska spel under slutet av 90-talet, ökade dock mer på 
persondatorsidan än för TV-spelen. Det blev allt vanligare att människor skaffade dator 
hemma, mycket tack vare Internets stora genomslag. Hos speltillverkarna breddades 
målgruppen till att inkludera hela familjen. Fjellman och Sjögren menar att den interaktiva 
underhållningen har blivit en storindustri och att datorspelens utveckling som brett 
nöjesmedium just har börjat (s. 27). 

 

2.2  Lagar och regler i multimedia 
 
Ola Silberman menar i Upphovsrätt till datorprogram – Sverige i ett internationellt perspektiv 
(1990) att allt sedan datorn gjorde sitt intåg på marknaden har det diskuterats hur man på ett 
lämpligt sätt ska skydda den och dess programvara från att utnyttjas i konkurrens med 
upphovsmannens ekonomiska och ideella intressen. Efterhand som datortekniken har fått en 
allt viktigare roll i det moderna samhället ställs också krav på rättsliga regleringar. Dessa har 
till uppgift att skapa ordning och säkerhet över hur parterna kan agera utan att kränka 
varandras eller annans rätt (s.13f.). 
 
På bibliotekstjänsts hemsida (Bibliotekstjänst, 2006) kan man läsa vad som gäller för 
folkbiblioteken vid utlåning av multimedia. För att låna ut dator- och TV-spel krävs en 
speciell bibliotekslicens, som innebär att man bara kan låna ut till privatpersoner. Vi tog via 
mejl kontakt med BTJ:s kundtjänst för att få licenserna och upphovsrätten förklarade för oss 
när det gäller utlåning av TV- spel. Den person vi var i kontakt med svarade att eftersom detta 
är ett relativt nytt område finns det inga generella regler än. Det finns inget allmänt dokument 
som reglerar licenserna för utlåning av TV-spel, utan BTJ har löst det genom att sluta avtal 
med respektive enskild leverantör eller förlag om att få utlåningsrättigheter. Genom att 
leverantören/distributören av TV-spelet tar ut ett högre pris av BTJ än av andra återförsäljare 
har de förvärvat utlåningsrättigheterna. Sedan är det förlagets/distributörens ansvar att säkra 
ersättning till upphovsrättsinnehavaren av spelet. FörlagEtt levererade inledningsvis TV-spel 
till Malmö stadsbibliotek men sedan en tid tillbaka är det BTJ som står för förmedlingen av 
TV-spel sedan de erhållit upphandlingen för Malmö stadsbibliotek. 
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2.3  TV-spel och bibliotek 
 
Vi fann en artikel i Library Journal från 1981, ”What´s that funny noise? Videogames in the 
Library”, där man i en småstad i Ohio, USA, på försök införde en TV-spelshörna på 
biblioteket. Den ingick i ett elektroniskt lärocenter där det även fanns en dator och en 
videobandspelare. På den tiden var policyn på biblioteket att servicen och utbudet skulle vara 
till nytta och nöje, där man satte nyttan i första rummet. Bibliotekschefen Wallace White 
menade att de lek- och lärspel som främst tillhandahölls, snart kom i skymundan för de mer 
nöjesinriktade spelen. En av de viktigaste orsakerna till att biblioteket inrättade en TV-
spelshörna var att locka till sig ungdomarna i highschool och det lyckades, skriver White. En 
förhoppning från bibliotekets sida var att ungdomarna, medan de väntade på sin tur att spela, 
kunde hitta annat som attraherade dem i hyllorna. Det fanns indikationer på att det faktiskt 
förhöll sig så. Den åldersgrupp som flitigast använde sig av TV-spelshörnan, omkring 85 %, 
låg mellan tio och femton år. Det förekom också att föräldrar kom med sina barn och spelade 
tillsammans. Både allmänheten och personalen upplevde verksamheten som positiv och 
problem med disciplin, högt ljud och övervakning var inte omfattande. Artikeln avslutas med 
att författaren menade att TV-spelsverksamheten på biblioteket generellt sett varit lyckad och 
att den fyllde sin funktion bland de övriga elektroniska bibliotekstjänsterna (s.859f.). 
 
Inger Søndergaard, som är bibliotekarie vid Hvidovrebiblioteken i Danmark, har skrivit en 
artikel i Danmarks Biblioteker: Danmarks Biblioteksforenings medlemsblad, ”Playstation i 
HvidovreBibliotekernes børneafdelinger” (2000). I Danmark infördes utlåning av Playstation-
spel på folkbiblioteken i Hvidovre år 2000. Beslutet föregicks av många möten som 
behandlade val av barnmaterial, där åsikter för och emot diskuterades. Under fem år hade man 
haft datorspel till utlån och det var då mest edutainmentspel för yngre barn. Med tiden 
utökades sortimentet med spel för äldre barn, till exempel strategispel utan våld som 
bibliotekarierna tyckte att barnen kunde lära sig något av. De tog intryck av rapporten ”Det er 
bare noget der er lavet: Børn, computerspil, vold og virkelighed” av författarna Carsten 
Jessen och Birgitte Holm Sørensen, som menade att barn kan skilja på verklighetsvåld och 
våld i spel. Efter detta upptäckte bibliotekarierna att de inte kunde använda samma 
kvalitetskriterier som till andra medier, att man måste lyssna mer till barnen och inte stämpla 
spelen som enbart våldsamma. De menade att på detta sätt blev det en bredare samling av 
datorspel. 
 
När det blev möjligt att köpa in Playstation-spel till biblioteket 1999, så diskuterades det om 
det fanns ekonomisk täckning för att tillgodose både dator- och TV-spelare. Författaren menar 
att den nya bibliotekslagen, om att alla medier skulle vara likställda, gjorde det svårt att 
argumentera mot ett inköp. Nyheten annonserades försiktigt, men spreds snabbt från mun till 
mun och reserveringsköerna växte sig enorma. Efter tre månader var det omkring femtio 
reserveringar på enskilda titlar, vilket författaren menar visar på att det finns ett behov av 
Playstation-spel. Både TV- och datorspelen har kommit för att stanna även om många vuxna 
har svårt för spelen eftersom de inte har vuxit upp med dem, menar författaren. Spelen kan ses 
som en del av barns lekkultur och det är dessutom många unga vuxna som spelar. Det som är 
problematiskt är att det snabbt kommer nya spelplattformar, och kanske går det då inte att 
spela de gamla spelen på dessa. Det kan vara svårt att följa med i barns medieanvändning och 
ingen vet med säkerhet om Playstation kan användas om tre år. Författaren menar dock att ett 
bibliotek som tar materialdiskussioner på allvar bör ta barn och ungas kultur så seriöst att man 
presenterar det som finns här och nu. De traditionella kvalitetskriterier som finns måste 
diskuteras och kanske både omformas och utvecklas i takt med själva mediernas utveckling, 
avslutar Søndergaard. 
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När Malmö stadsbibliotek startade sin utlåningsverksamhet av TV-spel i januari 2006 (se 
bilaga 3), så skickade de ut ett pressmeddelande och projektbeskrivning där de bland annat 
menar att deras besökare ofta efterfrågar TV-spel. De skriver att Nordiska ministerrådet har 
avsatt stora summor för utveckling av pedagogiska TV-spel för barn och ungdomar. Ett av 
bibliotekets uppdrag är att söka nya målgrupper samt att hysa samlingar med medier som 
medborgarna använder och efterfrågar. Biblioteket ska också marknadsföra mer moderna 
medier. Tidigare har inte spelen kunnat lånas ut då spelbranschen har ställt sig avvaktande 
men nu är de positiva till att få in sina produkter på public service området. Avslutningsvis 
heter det att biblioteket ska köpa in spel som fått bra recensioner och att man kommer att 
avstå från de mest våldsamma spelen samt de vars innehåll är rasistiskt och sexistiskt. 
Biblioteket kommer särskilt att köpa in spel som riktar sig till tjejer.   
 
I tidningen DIK forum förekom våren 2006 en debatt om TV-spelens berättigande på 
folkbiblioteket. I krönikan ”Tevespel säljer ingen bok” i nr 3 vänder sig Beata Arnborg mot 
att TV-spelen ses som ett lockmedel för att få ungdomar till biblioteken (s.14). Hon skriver 
om hur utlåningen av skönlitteratur minskar stadigt och undrar vad det beror på. Arnborg 
menar att volymen inköpta böcker följer en nedåtgående kurva och att det bland annat beror 
på att medieanslagen numera ska räcka till många fler medier än böcker. Krönikören 
ifrågasätter motivet att TV-spelen skulle locka ungdomar till att upptäcka andra medier, hon 
tycker att det är få samhällsinstitutioner som har så lätt att anpassa sig efter tidens vindar som 
folkbiblioteken. Arnborg anser att om inte biblioteken själva talar om varför de finns, vad de 
vill och kan, så kommer kommunpolitikerna varken att förstå eller engagera sig i biblioteken. 
 
I nr 5 ger Tevespelsgruppen på Malmö stadsbibliotek ett svar på detta (s. 21). De menar att 
utlåningen än så länge är en stor succé. De skriver att dagens TV-spel ger en unik upplevelse 
som skiljer sig från andra sätt att förmedla en berättelse. Spelandet är en självklar del av 
många människors kulturkonsumtion och det gäller inte bara ungdomar eftersom den första 
TV-spelande generationen nu är vuxna. Det har varit en ökad efterfrågan på TV-spel och man 
menar att detta har varit det huvudsakliga skälet till att biblioteket har startar med sin 
utlåningsverksamhet. Tevespelsgruppen menar att demokratiaspekten är viktig och att alla 
som vill nu har möjlighet att låna spelen. De skriver att TV-spel fortfarande ses som ett 
kontroversiellt medium och Malmö stadsbibliotek tänker därför ge en föreläsningsserie där 
allmänheten bjuds in till diskussion med branschfolk och andra intressenter. Författarna 
menar avslutningsvis att TV-spelen har funnits i över trettio år och inte kan ses som en 
övergående trend. 
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3. Tidigare forskning 
 
De sökkällor vi har använt oss av i vår informationssökning för att erhålla relevanta dokument 
att basera avsnittet tidigare forskning på, består av olika ämnesövergripande databaser inom 
främst Biblioteks- och Informationsvetenskap. Vi har även funnit material inom ämnena: 
Pedagogik, Psykologi och Sociologi. I övrigt har vi tagit del av Libris katalog, 
magisteruppsatser och avhandlingar samt dess referenslistor. Vi har efterhand som vi valt ut 
relevanta dokument förhållit oss till dem källkritiskt och i första hand sökt oss till 
primärkällorna. 
 
Rubrikerna vi har valt att presentera i tidigare forskning baseras på de teman vi använt oss av i 
våra intervjuer. Dessa teman kallar vi Ungdomar och medier, TV- och datorspel med 
underrubriken TV- och datorspel på bibliotek, Bibliotek och ungdomar samt slutligen 
Bibliotekariers syn på kvalitet och urval. Vi anser dessa vara de mest relevanta och 
överensstämmande med uppsatsens syfte och frågeställningar. Den litteratur vi funnit vara 
betydelsefull har vi placerat under motsvarande rubrik för att på så vis göra materialet mer 
åskådligt för läsaren. Dessa teman återkommer i analys- och diskussionsavsnittet, bortsett från 
rubriken Ungdomar och medier som vi anser vara av mer övergripande art och därför 
återkommer till först i diskussionsavsnittet. Temat TV- och datorspel har underrubriken TV- 
och datorspel på bibliotek, men i analysavsnittet använder vi oss enbart av den senare 
rubriken.  
 
 
3.1  Ungdomar och medier 
 
Eftersom forskningen om ungdomar och medier drar åt olika håll vill vi börja med en 
presentation av hur detta diskuteras. Vi är medvetna om att sättet att se på ungdomar och 
medier till stor del beror på vilken forskningstradition som man verkar inom. I vår studie har 
vi valt att ta fasta på ett kultur- och medievetenskapligt synsätt där det fokuseras mer på 
individer som aktiva medskapare till upplevelser och fenomen. Vi presenterar två studier som 
diskuterar ungdomars medievärld. Författarna befinner sig själva inom en kultur- och 
medievetenskaplig kontext, men problematiserar olika forskningsperspektiv och ger en bild av 
hur olika slags forskning framställer ungdomars relation till medier. Detta är något som vi 
kommer att återkomma till i slutdiskussionen. 
 
David Buckingham, som är professor vid Institute of Education, Londons Universitet, 
diskuterar i sin bok, After the death of childhood: Growing up in the age of electronic media 
(2000), barn och ungas förhållande till media. Han tar upp två kontrasterande synsätt på 
barndomen. Det är dels den av Neil Postman benämnda ”the death of childhood” där TV och 
annan elektronisk media har medverkat till att sudda ut gränserna mellan barndomen och 
vuxenvärlden med resultatet att barnet berövas den lyckliga och skyddade barndomen och de 
vuxnas auktoritet blir underminerad. Det andra perspektivet har blivit populärt bland 
anhängare av ”kommunikationsrevolutionen” – idén att barn och ungdomar ska befrias och bli 
bemyndigade att ta del av de nya elektroniska medierna (s. 5,16). Dessa anhängare menar 
också att unga människors erfarenheter av nya medieteknologier gör att deras kultur separeras 
från deras föräldragenerations kultur (s. 5). Buckingham menar att det finns likheter såväl som 
svagheter i båda synsätten. Det första perspektivet har en psykologisk betoning gentemot det 
andra perspektivets sociologiska ansats. Det senare lyfter fram olika aktörers mening och 
användning av media medan det förra koncentreras mer på effekterna som media har på 
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individerna. Buckingham menar att båda synsätten är alltför låsta och deterministiska i sitt sätt 
att uppfatta barn och medier. Han tar inte ställning för det ena eller det andra utan vill snarare 
argumentera för en mer realistisk och mångsidig förståelse av barns upplevelse av medier i 
den elektroniska tidsåldern (s. 16f.). Buckingham menar att barndomen är en social 
konstruktion och att den konstruktionen förändras i tid och rum (s. 103). Han anser att 
möjligheter för delaktighet behöver ses som en del av en mer omfattande uppsättning av 
utbildningsinitiativ. Medieutbildning handlar om att uppmuntra unga människor att kritiskt 
delta som kulturella producenter på sina egna villkor (s. 205). Buckingham menar att medie- 
och kulturella rättigheter inte ska ses som isolerade företeelser från frågor om barns sociala 
och politiska status (s. 206).  
 
Kirsten Drotner, som är lektor vid Institutet för Film- och Mediavetenskap vid Köpenhamns 
Universitet, har i sin bok Unge, medier og modernitet – pejlinger i et foranderligt landskab 
(1999) diskuterat hur moderniteten hör ihop med synen på ungdomar och medier. Det vi har 
tagit fasta på är diskussionerna om mediepaniker och kvalitetsdiskussioner. Författaren 
skriver att det ofta är ungdomar som är de första att experimentera med kulturella uttryck 
vilket också gäller mediakulturen (s. 7). I sin bok fokuserar Drotner på de medie- och 
kulturanalytiska förhållningssätten samt på kulturhistoriska sammanhang. Hon skriver om 
innehållet i de olika forskningsriktningarna, exempelvis den psykologiska effektforskningen 
och cultural studies (s. 18ff.). Själv menar författaren att hon följer cultural studies-traditionen 
i sin forskning (s. 27).  
 
Drotner för en diskussion genom hela sin bok om vad mediepaniker innebär. Inte 
överraskande så är lärare och bibliotekarier alltid bland de mest aktiva i mediepanikerna, 
menar hon. Det fokuseras ensidigt på barns och ungas användning av speciellt medier, man 
bortser från att dessa medier ingår i en vardagskultur, som för flertalet av barn och unga 
präglas av mångsidighet och inte ensidighet (s. 59). Mediepanikernas diskurser säger inte så 
mycket om medierna själva men desto mer om det sociala och kulturella klimat som medierna 
utvecklas och används i. Innebörden i begreppet mediepaniker är att varje gång ett nytt 
medium visar sig på den sociala scenen, så ger det anledning till att diskutera, förhålla sig till 
och kanske justera grundläggande drag hos existerande kulturella och sociala normer och 
relationer (s. 33). Drotner skriver att vid flera tillfällen så har rationella, offentliga 
diskussioner om ett nytt massmedium förvandlats till känslomässiga reaktioner som med rätta 
kan betecknas som just mediepaniker. Många vuxna experter definierar det nya massmediet 
som ett problem speciellt för barn och unga. Andra vuxna – ofta färre till antalet – försvarar 
det nya mediet. Bägge dessa grupper tar på sig rollen som problemlösare. Ofta så etableras 
juridiska, pedagogiska eller politiska motföreställningar och debatten dör ut – tills ett nytt 
”problem” visar sig på den offentliga arenan och allt börjar om igen (s. 34). Drotner 
åskådliggör att mediepaniker bland annat handlar om makt till att definiera vad det är som är 
riktig kultur (s. 49). När datorn gör sitt intåg i våra liv så menar hon att detta medium 
radikaliserar diskussionerna om mediepanik till att omfatta hela vår verklighetsuppfattning. 
Datorn komplicerar också tidigare debatter ytterligare för att den omfattar många olika 
kommunikationsformer (s. 51). Barns och speciellt ungas pionjärsituation när det gäller 
mottagandet av nya medier stärker kulturella kompetenser som de flesta vuxna saknar (s. 57).  
Det handlar om en generationskamp där de kompetenser och det lustfyllda förhållande som 
barn och unga utvecklar genom ett nytt massmedium skakar det existerande maktförhållandet. 
  
Ungas användning av andra medier än boken har utmanat skriftens maktdiskurs, så som den 
förvaltas av vuxna och institutioner, hävdar Drotner. Denna utmaning har blivit tydligare i 
takt med att vi på fritiden har fått en mer mångfaldig mediekultur, där boken bara är ett bland 
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flera medier (s. 186). Författaren menar att det är vuxna som exempelvis lärare och 
bibliotekarier som har makt – och ansvar för – att avgöra vilka av fritidens medieerfarenheter 
som ska legitimeras och stärkas som kompetenser i utbildningssystemet. De erfarenheter som 
barn och unga gör idag med medierna har långt större betydelse för deras vuxna liv än det har 
haft för tidigare generationer. Erfarenheterna sker dock på två olika plan – dels via skolans 
tal- och skriftkultur och dels via fritidens blandade mediekultur. Drotner anser att det är i 
förhållande till dessa olika kompetensperspektiv som vuxna ska diskutera och agera när det 
gäller barns och ungas medieanvändning och de bör fråga sig vilka medieerfarenheter som ska 
göras till föremål för olika läroprocesser och hur det ska göras (s. 211). 
 
Den tolkningsbaserade kultur- och medievetenskapen för också med sig en mer relativistisk 
kulturförståelse och en mer nyanserad människosyn, hävdar Drotner. Hon skriver om 
innebörden av att gå från ett estetiskt till ett antropologiskt kulturbegrepp där användarna 
själva får avgöra vad som är kvalitet. Risken med ett antropologiskt kulturbegrepp är att det 
kan leda till kulturrelativism, till att allt blir likställt och därmed också likgiltigt, menar hon (s. 
222f.). Hur gör man med kvalitetsbegreppet om man utgår från ett antropologiskt synsätt på 
kultur, frågar sig Drotner. Hon diskuterar om det inte är så att vi måste utveckla formella 
kvalitetskriterier för andra medier än boken. Delar av dramats och litteraturens estetiska 
kriterier kan användas för moderna medier, som själva lutar sig mot dessa former, men 
problemet är att det är riskabelt att använda sig av dessa kriterier utan att samtidigt få deras 
kulturella konnotationer med på köpet (s. 224). Det är förstås komplicerat med tanke på att 
både användares och producenters olika erfarenheter ska tas med. Drotner menar att vid 
utvecklandet av nya funktionella kvalitetskriterier måste man dessutom ha i åtanke 
maktförhållandet i mediernas sociala användning såväl som vår egen ställning och status i 
förhållande till detta användande (ibid.). Från kulturpolitiskt håll anser hon dock att det finns 
ett behov av att ha kvalitetskriterier för att kunna fatta entydiga beslut samtidigt som idealet 
med kulturell demokrati upprätthålls.  
 
Både Buckinghams och Drotners resonemang anser vi vara relevanta för hur man kan se på 
och resonera runt ungdomar och medier i ett större sammanhang. Mediernas utrymme och 
dess påverkan i ungdomars liv lyfts fram och det får till följd att relationen till dessa medier 
innefattar diskussioner om utbildning, kvalitet och maktförhållande av olika slag. I vår 
slutdiskussion kommer vi att återkomma till begrepp som berör olika sätt att diskutera 
ungdomar och medier, så som mediepaniker och kvalitetskriterier, då vi menar att de också 
innefattar ämnet ungdomar och TV-spel. 

 

3.2  TV- och datorspel 
 
När vi presenterar mediet TV- och datorspel har vi valt studier som undersöker spelen ur ett 
aktörperspektiv. Detta är för att vi vill få en inblick i vad spelen kan betyda för spelarna 
själva, utan att för den skull göra vår studie utifrån ett användarperspektiv. I aktörperspektivet 
läggs det vikt vid individernas sociala och kulturella värld och hur de, i det här fallet, 
uppfattar till exempel användning av TV-spel i anslutning till den. Eftersom diskussioner om 
våld och hur det påverkar den som spelar ofta uppkommer när man talar om spelen, så börjar 
vi med en forskningsöversikt som undersöker medievåldets påverkan. Att forskningen kan se 
olika ut beroende på om man anlägger ett struktur- eller aktörperspektiv, belyses i denna 
forskningsöversikt.  
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Cecilia von Feilitzen, som är vetenskaplig koordinator vid Nordicoms International 
Clearinghouse on Children and Violence on the Screen, har sammanställt 
forskningsöversikten Medievåldets påverkan – en kortfattad forskningsöversikt (2001). I 
förordet beskrivs hur dagens mediekultur är intensiv och genomträngande och att en ofta 
förekommande fråga är den om det hjälplösa barnet gentemot det kapabla barnet (s. 1). Von 
Feilitzen beskriver medievåldet som det synliga manifesta våldet (och hotet om det) i rörliga 
bilder, det vill säga mord, skjutande, slagsmål och liknande (s. 2). Hon beskriver olika studier 
om TV- och datorspel som motsägelsefulla och att ingen än så länge har kunnat bevisa att 
ungdomar blir mer aggressiva av att spela och att 90 – 95 % av aggression är beroende av 
andra faktorer (s. 3ff.). Författaren diskuterar spänningen med att spela och att det är viktigt 
att kunna ta den unges perspektiv (s. 11). Hon menar att det är viktigt att förstå den 
fascination som många känner inför medievåld. Våldet har också rötter i historiska myter, 
folksagor och antika dramer (ibid.). När det gäller identitetssökande och grupptillhörighet för 
unga människor så är populärkulturen en viktig ingrediens menar von Feilitzen. Det handlar 
om symboler och tecken, om manlighetstest, om att utöva motstånd mot vuxenvärlden och att 
lösa problem. Även en socialisering av könsroller kan skönjas i medievåldet anser författaren 
(s. 11f.). Von Feilitzen menar att de resultat som olika studier kommer fram till även är 
beroende av om forskaren antar ett struktur- eller aktörperspektiv (s. 14). Därför lägger vissa 
studier större vikt vid hur vi påverkas av medievåldet medan andra belyser hur vi väljer, 
använder och tolkar medievåldet för att kunna orientera oss och förstå vår omgivning (ibid.). 
Det är inte i första hand våldet som gör att unga människor fascineras av TV- och datorspel 
och von Feilitzen drar slutsatsen att drivkraften för medievåldet snarare utgörs av ekonomiska 
och globala krafter inklusive marknadsföring (s. 17). Hon förklarar detta med att 
medieprodukter som ska säljas till många kulturer behöver en dramatisk ingrediens som ”talar 
action” på många språk och att detta ofta är våld (ibid.). 
 
I boken What video games have to teach us about learning and literacy (2004) diskuterar 
James Paul Gee TV- och datorspel i ett sociokulturellt perspektiv. Gee är professor på 
universitetet i Wisconsin – Madison och arbetar med bland annat sociolingvistik. Argumentet 
i boken är inte att det människor lär sig när de spelar TV- och datorspel alltid är bra, men det 
som det lär sig när det spelar bra spel är ofta bra kunskaper. Författaren menar att spelen inte 
ersätter böcker men att de existerar bredvid dessa, interagerar med dem, ändrar dem och dess 
roll i samhället (s. 204). Han hävdar att vi ännu inte vet hur människor ”läser” TV- och 
datorspel eller vilken mening som människor utläser från dem. Människor läser och använder 
texter för sina egna syften – det finns inget sätt som är mer ”rätt” än något annat. 
 
Gee koncentrerar sig mest på sådana spel där spelaren antar en identitet och rör sig i en 
påhittad värld, löser problem (våldsamma eller ej) eller där spelaren bygger och vidhåller en 
komplex enhet som t.ex. en armé eller en stad. Han framhåller att tänkande och literacy [detta 
kan översättas till kompetens på svenska, vår anm.], förutom att vara mentala prestationer, 
egentligen primärt är sociala prestationer. Vidare diskuteras det att man aldrig egentligen läser 
på ett generellt sätt, utan att vi alla tolkar in olika saker i det vi läser (s. 1). Vad vi tolkar in i 
en text är beroende av våra egna erfarenheter och vår interaktion med olika människor i de 
sociala sammanhang som vi rör oss i (s. 2). Gee menar att lärandet i ett bra spel kan jämföras 
med de bästa teorierna om lärande i kognitiv vetenskap. Han anser även att principen för 
lärande i bra spel bättre passar med den moderna, teknologiska, globala värld som dagens 
barn och tonåringar lever i, än de teorier och praktiker om lärande som de stöter på i skolan. 
Lärande är inte något som pågår i människors huvuden utan det sker i samklang med en 
materiell, social och kulturell värld (s. 7f.). Även om våld och genus har varit heta ämnen i 
debatten kring TV- och dataspel så menar Gee att dessa inte är viktiga för argumentationen i 
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just den här boken, men han uttrycker ändå åsikten att dessa ämnen är vida överdrivna i 
debatten. Våldsdebatten är ytterligare ett sätt för oss att tala om vad teknologin gör med 
människor snarare än att koncentrera oss på vad den ekonomiska och social kontexten har för 
inflytande på oss. Skjutande är en lätt form av social interaktion för program och Gee 
förutspår att samtalen i många spel kommer att bli viktigare än själva skjutandet. När det 
handlar om genus så menar författaren att spelen speglar den kultur som vi lever i, men att det 
också är en kultur som vi kan ändra. Han anser att även om det är få kvinnor som är 
huvudkaraktärer i spel så kommer detta att ändras allt eftersom fler flickor och kvinnor spelar. 
I spelen som är uppbyggda som rollspel är det också möjligt att utforma sin egen karaktär (s. 
10f.). 
 
När människor lär sig att spela TV- och datorspel så lär de sig också en ny literacy. Inte bara 
det lingvistiska språket är viktigt, utan även bilder, symboler, grafik, diagram, artefakter och 
många andra visuella symboler (s. 13). TV- och dataspel har potentialen att leda till aktivt och 
kritiskt lärande. Vanligtvis lär man sig inte den typen av fakta som skolan lär ut, utan det är 
andra färdigheter man tillägnar sig från spelen, menar författaren. Ett exempel på vad man 
kan lära sig av spelen är, enligt Gee, att skapa mening, att lösa problem och att reflektera över 
de föreställda världarna och både påhittade samt sociala relationer och identiteter i den 
moderna världen (s. 46ff.).  
 
En artikel i tidningen The Economist, ”Chasing the dream - Video gaming”, (2005) handlar 
om det utbredda TV-spelandet i USA. Spelandet har utvecklats från en minoritetsaktivitet för 
några år sedan till en underhållningsform som i nuläget attraherar en stor mängd människor. I 
och med denna utveckling intensifieras debatten om TV-spelande och dess påverkan på 
samhället, då spelindustrin försöker locka till sig nya kunder och dess motståndare blir alltmer 
högljudda. I takt med att karaktärerna på spelen blir allt mer verklighetstrogna och närmar sig 
filmen som medium, blir det en större acceptans i samhället bland en del grupper som tidigare 
har varit skeptiska. Samtidigt blir även skildringen av våldet mer naturtroget till kritikernas 
förfäran. Tillsammans med andra amerikanska politiker har senator Hillary Clinton engagerat 
sig för en större kontroll av spelens innehåll och att de åldersgränser som är uppsatta efterlevs. 
Hon anklagar TV-spel för att ”stealing the innocence of our children and making the difficult 
job of being a parent even harder” (s. 65). 
 
Artikelförfattaren menar att kritikerna förbiser tre viktiga faktorer när det gäller TV-spelande, 
nämligen generationsklyftan, att det inte finns några övertygande bevis på att spelande gör 
människor våldsamma och slutligen att det finns en stor potential för TV-spel i 
utbildningssyfte. I USA spelar häften av befolkningen dator- eller TV-spel. En undersökning 
visar att 76 % av dem är under 40 år, medan de flesta av dem som är kritiska till spelandet är 
över 40 år. Medelåldern ligger dock runt 30 år för de spelande. De som började spela som 
barn fortsätter som vuxna och när de får egna barn spelar de med dem. Författaren talar om 
begreppen ”digital immigrants” kontra ”digital natives” där de förra jämförs med nykomlingar 
som måste anpassa sig på olika sätt till nya digitala omgivningarna. De senare däremot är 
uppvuxna med den nya tekniken och känner sig bekväma med den. Spelindustrin försöker 
tona ner generationsklyftan genom att skapa spel som passar en bredare publik. Exempelvis 
”Sing and Dance” spel, relations-strategispel som ”The Sims”, som mer tilltalar den kvinnliga 
publiken eller spel för äldre som ofta föredrar kortspel och dylikt (s. 65f.). 
 
Har inte kritikerna rätt när de oroar sig för att TV-spel kan påverka människor negativt? Den 
frågan ställer sig författaren och menar att av de studier som hitintills gjorts i USA har man 
inte kunnat se någon sådan koppling. Däremot tycker sig författaren sakna en studie där man 
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ser effekterna på lång sikt. Det är meningslöst att generalisera om spel i sig när det finns 
tusentals spel i dussintals olika genrer.  
 
Även spel som inte vid första anblick har en pedagogisk idé kan lära spelarna en hel del. De 
kan ställas inför moraliska dilemman och författaren menar att föräldrar har en chans att ta en 
diskussion om detta med sina barn. Spel är mer komplexa än vad kritikerna tror och det fodras 
en hel del färdigheter för att spela. Spelarna tvingas att göra ett stort antal beslut under spelets 
gång, de måste kunna konstruera hypoteser, lära sig dess regler genom ”trial and 
error”metoden, lösa problem och utveckla strategier (s. 67). 
 
Författaren drar paralleller mellan spelande och när rock´n´roll slog igenom på 1950-talet. Det 
var en ny konstform som fördömdes för att den uppmuntrade ett dåligt uppförande hos 
ungdomen. Idag känns den inte provocerande. Det finns en rädsla för det ”nya” som ständigt 
upprepar sig. I takt med att de unga växer upp med spelandet som en naturlig del av livsstilen 
och den äldre generationen försvinner kommer man att se på dator- och TV-spel som vilket 
medium som helst och debatten kommer att fortsätta med andra medier i framtiden (ibid.). 
 
”Computerspil i børneperspektiv : børn og medievold i ny belysning” (2002) är namnet på en 
artikel i Nordicom av Carsten Jessen och Birgitte Holm Sørensen, vilka är lektor respektive 
professor vid Danmarks Pædagogiske Universitet. Fokus i artikeln ligger på barn och 
datorspel med våldsinnehåll där man försöker att se spelens våldsinnehåll i samspel med 
användarnas – barnens – vardagsliv och kultur (s. 57). Författarna tar utgångspunkt i några 
danska forskningsprojekt som arbetar utifrån ett ”barnperspektiv” och som sätter fokus på 
datorspelens roll och betydelse i medieanvändarnas vardagsliv. Detta är en generell 
utveckling de senaste tjugo åren inom medieforskningen, menar de, men skiljer sig från de 
utvecklingspsykologiska och socialvetenskapliga metoder och teorier som präglat forskningen 
om just barn och medievåld (s. 57f.). Författarna förklarar vidare att de försöker göra sin 
studie utifrån ett kulturparadigm - alltså hur aktören, i det här fallet barnen, tar sin verklighet i 
bruk - gentemot socialiseringsparadigmet, som undersöker till exempel familjens, 
institutioners, förmedlarnas samt de klassiska och de moderna mediernas inflytande över 
barnets socialisation (s. 58f.).  
 
Författarna frågar sig varför så många barn föredrar datorspel med våldsinnehåll och de 
försöker få fram den betydelse som de våldsamma elementen i spelen har för spelarna. Det 
poängteras dock att ett sådant synsätt på spel, att det skulle finnas en speciell våldsgenre, inte 
alls betyder att spelarna själva uppfattar det så (s. 59). Författarna menar att för några av de 
äldre barnen är det viktigt att spelen är intellektuellt utmanande. Det är inte ovanligt att 
barnen tycker att spelen blir enformiga när de väl har klarat dem, därför är det särskilt de nya 
spelen som är attraktiva eller de spelen som man har möjlighet att spela på andra sätt (s. 60). 
Spelen utgör ofta en social magnetism som drar till sig fler barn än det som för tillfället 
spelar. Datorn är iscensättare av sociala rum som konstruerar olika funktioner och författarna 
konstaterar att datorspel i hög grad är en social aktivitet. Att spela ihop är att konstruera ett 
speciellt rum för samvaro. Däremot kunde de se att det som barnen helst spelade tillsammans 
var actionspel medan de tyckte bättre om att spela strategispel på egen hand (s. 61f.).  
 
Författarna konstaterar att datorn är ett medium för socialitet bland killarna, där det handlar 
om att ha kompetenser och att kunna behålla dessa och därför spelas det också mycket. Våldet 
i spelen är en faktor som skiljer tjejer och killar åt och ju äldre de blir så blir den här 
distinktionen tydligare, men författarna påpekar att man ska vara försiktig med att tolka 
pojkars stora intresse för vapen, explosioner och liknande som ett egentligt våldsintresse (s. 
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64). Barnen i undersökningen sade att det ofta var det orealistiska och överdrivna som gjorde 
att de kunde förhålla sig till våldsframställningen. Det som vuxna iakttar på skärmen och som 
tolkas som ett uttryck för äkta våld, det ser barnen som fiktion och lek, i linje med det 
”lekvåld” som främst är en del av pojkars lekkultur. Från ett barnperspektiv är de våldsamma 
elementen i datorspelen inte ”våld” på riktigt (s. 65). 
 
Med de här fyra texterna vill vi framförallt peka på vad TV-spel betyder för användarna 
själva. Vi kommer att använda oss av begrepp som literacy, lärande, medievåld och 
generationsklyftan i analysen och i slutdiskussionsavsnittet då vi menar att dessa bör lyftas 
fram när det gäller just TV-spelens eventuella berättigande på folkbiblioteken. 
Användarperspektivet blir också en viktig poäng då det har visat sig att våra informanter inte 
spelar själva. Våldsproblematiken, som vi har berört, kommer också bäst till uttryck ur ett 
användarperspektiv anser vi, eftersom det är i spelarnas upplevelse av TV-spelsvåldet som 
den diskussionen bör ta sin utgångspunkt. 
 

3.2.1 TV- och datorspel på bibliotek 
 
Eftersom TV-spel på bibliotek är så pass nytt i Sverige, så har vi valt att ta med studier som 
mer allmänt undersöker elektroniska medier på folkbiblioteken i relation till gruppen barn och 
unga.  
 
Anette Eliasson, som är universitetsadjunkt inom den Biblioteks- och 
Informationsvetenskapliga Institutionen i Borås, har i ”Pedagogiska aspekter på datorprogram 
för barn” (1997a) sammanställt några tänkbara övergripande syften och mål för att starta med 
elektroniska medier på folkbibliotek: 

 
• Det demokratiska målet – vilket innebär att folkbiblioteket, som är öppet för alla, 

kan erbjuda användarna att lära känna den nya tekniken.  Med demokrati menas här 
tillgång till alla funktioner som den nya tekniken medger, exempelvis kommunikation, 
ordbehandling, databaser för informationssökning och program för underhållning och 
utbildning. 

 
• Jämlikhetsmålet – liknar ovan nämnda mål, men med den skillnaden att 

jämlikhetsmålet prioriterar särskilda grupper. Detta innebär att kunskap om datorer 
och medier som kan användas med dess hjälp ska göras tillgängligt för särskilda 
grupper med särskilda behov som inte har möjlighet att få tillgång till detta på annat 
sätt, till exempel invandrade svenskar eller personer med läs- och skrivsvårigheter. 

 
• Det kulturella målet – detta liksom de två ovanstående är ett mål som man alltid har 

haft på folkbiblioteket. Eliasson menar att elektroniska media inte ska inta någon 
särställning, utan all form av kultur ska finnas på biblioteket. 

 
• Det pedagogiska målet – påminner om det demokratiska målet, i den meningen att 

alla ska få tillgång till bildning och kunskap. Här är inte bara tillgången till tekniken 
och medier viktig, utan det blir också bibliotekets uppgift att lära biblioteksbesökarna 
hur man använder dem 
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• Marknadsföringsmålet – syftar till att locka till sig nya användare till biblioteket. 
Folkbiblioteket visar genom att erbjuda datorer och nya medier att de är moderna och 
följer samhällsutvecklingen genom att ge folk vad de vill ha och behöver. 

 
• Teknikromantik – ibland kan detta mål enligt författaren ligga bakom en 

datorverksamhet för allmänheten på biblioteket. Ofta handlar det om en person som 
driver frågan framåt och om den personen är stark nog, eller innehar rätt position, 
drivs utvecklingen framåt.  

 
• Lustmålet – kan vara en drivande kraft eller komma som en följd när väl 

verksamheten är i gång. Att det är roligt att arbeta med något nytt och spännande kan 
kännas värdefullt i sig.  

 
Eliasson menar att man förmodligen arbetar utifrån ett eller flera av dessa mål när man sätter i 
gång sin datorverksamhet och att det är viktigt att man följer upp dem för att se om de 
uppfylls. I annat fall kan det innebära att de mål man satt upp inte är nåbara eftersom medlen 
inte tillåter det (s. 91ff.). Vi anser att det är intressant att ta del av de mål Eliasson uppställer, 
som kan ligga bakom de beslut som tas om en verksamhet ska införas på biblioteket eller ej.  
 
Anette Eliasson har i texten ”Nedslag i verkligheten – Exempel på datorverksamhet för barn 
på folkbibliotek” (1997b) visat på några praktiska exempel hur datorverksamheten kunde se 
ut på några folkbibliotek i Sverige. Texten bygger på intervjuer med bibliotekarier som 
studenter vid Bibliotekshögskolan i Borås gjort, och syftet med detta var att få en bild av hur 
man på olika sätt kan arbeta med informationsteknik på barn- och ungdomsbibliotek. Med 
utgångspunkt från dessa bibliotek vill man resonera kring hur man valt att organisera arbetet, 
vilka möjligheter som finns och vilka problem man har med datorer för barn och ungdom på 
folkbiblioteket. I studien ingår tio bibliotek utspridda över landet (s. 44).  
 
I den sammanfattande diskussionen har man sammanställt intervjusvaren för att få en 
överblick av hur verksamheten bedrivs på dessa tio bibliotek. På frågan om varför man börjat 
med datorverksamhet svarar alla bibliotekarier att det handlar om allas rätt till den nya 
tekniken samt den information som kan förmedlas därigenom (s. 58). Här är demokratimålet 
tydligt och vissa bibliotekarier poängterar också användarperspektivet där tillgången till 
datorer ska finnas om användarna önskar det. På andra bibliotek talar man om att minska 
skillnaden mellan barn som har tillgång till dator och de som inte har det. Här påvisas tankar 
om jämlikhetsmålet. Flera av bibliotekarierna menar också att folkbibliotekets uppgift är att 
ge barnen alternativ till skolans utbud av medier. Det ska vara en pedagogisk verksamhet, 
men samtidigt en fritidssysselsättning. Eliasson menar att det kan vara svårt att avgöra vad 
som avses med detta. De bibliotek som hävdar nyttoaspekten framför nöjesaspekten kan ha 
lika många upplevelseprogram som de som hävdar motsatsen. Hon tror att det kan bero på att 
man inte är införstådd med vad programmen egentligen innehåller. Alla bibliotek utom ett 
uppger att övriga verksamheter för barn och ungdomar inte blivit lidande på grund av 
datorsatsningen.  
 
Nya professioner hamnar i och med datorsatsningen i fokus. Den tekniska kompetensen kan 
saknas på biblioteket, vilket naturligtvis försvårar arbetet med datorverksamheten. Författaren 
menar att det kan vara en generationsfråga, men det är ingen självklarhet. Hon anser att det 
ofta kan handla om bibliotekariens personlighet, hur man kan och vill ta till sig det nya och 
hur man förhåller sig till förändringar i det stora hela (s. 59). 
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Generellt sett anser bibliotekarierna att man genom sin datorsatsning lockat till sig nya 
användargrupper, även om inte alla som kommer för att använda datorerna kommer att 
använda de tryckta medierna. Det är en förhoppning hos bibliotekarierna att så ska bli fallet 
och man tycker sig ha märkt av att antalet besök till barn- och ungdomsavdelningen har ökat. 
 
Marknadsföringen på de olika biblioteken ser väldigt olika ut. Det är inte många av 
biblioteken som informerar sina potentiella besökare om vad som finns på biblioteket. 
Författaren menar att det kan vara så att man vill vara lite försiktig med marknadsföringen i 
början då man inte vet hur många som verkligen kommer och om man känner sig osäker på 
sin förmåga att hjälpa dem som behöver stöd om de blir för många. Trots att flertalet av de 
tillfrågade på biblioteken ansåg att det fanns många fel och brister med datorverksamheten, så 
var de välvilligt inställda till satsningen på respektive bibliotek. De anser att verksamheten är 
ett positivt komplement till övrig verksamhet. 
 
Utifrån intervjuerna kan det konstateras att de flesta biblioteken använder samma eller mycket 
likartade program i sin barn- och ungdomsverksamhet. Flertalet består av så kallade lek- och 
lärprogram, till exempel Pippi Långstrump, Mumin, Krakel Spektakels ABC med mera. 
Endast ett fåtal har köpt in rent pedagogiska program för barn. Flera av bib liotekarierna menar 
att det svårt att få en överblick över utbudet av program. Ofta är det svårt att veta vad man ska 
köpa och de flesta försöker få vägledning med hjälp av Bibliotekstjänsts recensioner eller 
recensioner i dagspress eller datortidskrifter. Kriterier för urval är ofta detsamma som för 
inköp av litteratur och övrig media. Det ska vara god kvalitet. Inköpskällan är Bibliotekstjänst 
för de flesta biblioteken. I de fall man anlitar andra kanaler handlar det om en lokal datorfirma 
eller direkt från distributörerna. 
 
Vi har förstått att de ekonomiska resurserna många gånger är begränsade på folkbiblioteken 
och därmed kan vara ett hinder när det gäller ett nytt mediums inträde på biblioteket. 
Situationen kan då bli att en intressekonflikt kan uppstå mellan ett redan etablerat medium på 
biblioteket och ett införande av ett nytt medium. Därmed anser vi att Kerstin Rydsjös text 
”Biblioteken, barnen och informationstekniken” (1997), är relevant för oss i vår uppsats 
eftersom det belyser den problematiken (s. 36). Kerstin Rydsjö är universitetsadjunkt vid 
institutionen för Biblioteks- och Informationsvetenskap. Hon ser en tvekan inför 
medieutvecklingen hos barnbibliotekarierna och ställer sig frågan vad det kan bero på. Rydsjö 
ger förslag på olika förklaringar, som hon delar upp i olika konflikter: 
 

• Resurskonflikt – när resurserna minskar och ”kakan krymper” ställs nya medier och 
böcker mot varandra. 

 
• Kompetenskonflikt – osäkerhet på den nya tekniken och eftersom bibliotekarierna är 

fullt upptagna med andra arbetsuppgifter hinner de inte skaffa sig datorvana på 
arbetstid. I yrkesrollen ingår att handleda besökarna och det är frustrerande att inte 
kunna visa barn och vuxna hur den nya tekniken fungerar. Eftersom många barn idag 
är hemmastadda med datorer kan det uppstå en omvänd situation där en maktkonflikt 
kan uppstå där bibliotekarien kan uppleva att de förlorar kontrollen över sitt arbete.  

 
• Målkonflikt – Rydsjö menar att barnbibliotekarierna är inriktade mot läsning, 

litteratur och språkstimulans och väljer boken framför datorn. I en situation där barns 
villkor försämras både inom och utanför biblioteken, väljer bibliotekarien att försvara 
”basverksamheterna” hellre än att lägga resurser på en ny verksamhet. Denna 
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målkonflikt innebär många frågor som egentligen handlar om barnbibliotekets 
identitet och som är viktiga att se i olika perspektiv och från olika håll (s. 37). 

 
 
Både Eliassons målbegrepp och Rydsjös konfliktbegrepp menar vi utgör en viktig bakgrund 
till hur bibliotek och bibliotekarier diskuterar elektroniska mediers plats på biblioteket. Dessa 
studier berör mer allmänt elektroniska medier på folkbiblioteken och hur både bibliotek och 
bibliotekarier ställer sig till denna verksamhet. De här studierna kommer vi främst att luta oss 
emot i analys och diskussion när vi diskuterar våra informanters förhållningssätt till ett 
eventuellt inköp av TV-spel, som ju också det är ett elektroniskt media med eventuell plats på 
biblioteket.  

 

3.3  Bibliotek och ungdomar 
 
För att beskriva hur gruppen ungdomar diskuteras i relation till folkbiblioteken har vi utgått 
från en studie som bygger på intervjuer med bibliotekarier. Två studier utgår från ungdomars 
egna erfarenheter och upplevelser i anslutning till folkbiblioteket.  
 
I boken Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling (1994) så diskuterar författarna 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen som är mag.art. i kultursociologi och ledare för 
ett center för kulturpolitiska studier vid Danmarks biblioteksskola, folkbibliotekets roll i det 
kommunala samhället ur ett danskt perspektiv. De inleder med att jämföra folkbiblioteket med 
den kulturella friställning som diskuteras i samband med gruppen ungdomar. De menar att de 
normer och värderingar som har härskat sedan folkbibliotekets barndom nu håller på att lösas 
upp. De värdehierarkier som har varit en förutsättning för enhetskulturen har brutit samman 
och den enhetliga kultur som folkbiblioteket har kunnat hålla sig till har avlösts av ett 
kaosartat kulturbegrepp (s. 9). Den kulturella friställningen kan dock inte endast ses som en 
negativ situation för de unga – nu står de för första gången i en position där de kan bygga upp 
en egen identitet och själva skapa sin kulturella utformning. Även folkbiblioteket har fått 
möjlighet att revidera sin verksamhet och bygga upp en ny lokal identitet, menar författarna 
(s. 10). 
 
Författarna menar att biblioteket har många olika funktioner, och om man bara ser till 
bibliotekets utlåningsfunktion och antalet böcker så missar man de många andra 
servicefunktionerna, som tillkommer användarna (s. 214). Det är dock få bibliotek i studien 
som till exempel håller egentliga debattarrangemang och som därmed utmanar den offentliga 
meningen (s. 228). När det gäller ungdomar så har få bibliotek haft arrangemang och 
utställningar som vänder sig speciellt till dem. Gränsen mellan barn/unga/vuxna är svår att dra 
menar författarna, de unga människorna kan också delta i vuxenarrangemangen (s. 231). Flera 
bibliotekarier i undersökningen uttrycker sig ha dåligt samvete över ungdomsverksamheten 
och många känner också stor osäkerhet inför hur de ska nå de unga och de äldre barnen. I de 
fall där biblioteken har samarbetat med ungdomsråd och haft till exempel en ungdomsstyrelse 
så har det gått bättre. Om man ska nå de unga så måste man ha kontakter med den lokala 
ungdomskulturen (ibid.).  
 
Över hälften av de tillfrågade biblioteken menar att bibliotekets olika arrangemang ska stärka 
biblioteket som kulturellt center (s. 236). Författarna drar slutsatsen att folkbibliotekets 
förankring ligger i förhållandet till kulturområdet och delvis till det sociala området, medan 
förankringen i förhållande till kunskapsområdet har betydligt lägre prioritet (s. 242f.). Sett 



 20 

från lokalsamhällets sida så betraktas folkbiblioteket således som en medspelare till kulturella 
grupper, föreningar och organisationer och det är den kulturella profilen som karaktäriserar 
bibliotekets bild utåt (s. 243). 
 
Det är barnbiblioteket som gör flest arrangemang, till exempel film, teater, högläsning och 
författarbesök, och mest markant är att det ordnas mycket få arrangemang för ungdomar. 
Bibliotekarierna uppger här både en osäkerhet och dåligt samvete, de frågar sig vad man ska 
göra för de unga. Författarna menar att dagens ungdomar och vuxna är präglade av en 
flyktighet i sina världsbilder och värderingar. Den unga människan i dag måste göra ett svårt 
identitetsarbete, som de svagaste kanske inte mäktar med. Identitetsarbetet varar livet ut. I det 
multikulturella samhället kan livet forma sig som ett kontinuerligt val mellan en oändlig räcka 
av flyktiga möjligheter (s. 251f.). De fortsätter med att konstatera att det lokala biblioteket ska 
finna en balans mellan att stärka den lokala identiteten och samtidigt ska det vara en nyckel 
till världen, ett ställe som ger valmöjligheter samt erbjuder en inblick i nya dimensioner (s. 
253). Författarna menar att i de bibliotek i studien som har en stark lokal förankring är det 
ändå de äldre som deltar i det lokalhistoriska arbetet, för de unga har detta ingen attraktion. 
De anser att ungdomskulturen inte har satt några spår på dessa bibliotek (ibid.). 
 
I artikeln ”Ungdomar om bibliotek” gjorde BHS-studenterna Anna Bodén och Karin 
Emanuelsson 1997 en studie där de intervjuade sammanlagt 70 ungdomar i åldrarna 16-20 år. 
De frågor som ställdes handlade om ungdomarnas syn på folkbibliotek och dess verksamhet. 
De eftersträvade en jämn fördelning mellan användare och icke-användare i sin studie (s. 61). 
Författarna upptäckte att skillnaderna inte var så stora mellan de olika grupperna, bortsett från 
frågan hur det kändes att komma in på biblioteket. Bland användarna hade de flesta en positiv 
inställning till folkbiblioteket, som beskrevs som avkopplande och inspirerande. I den övriga 
gruppen var de flesta negativa och tyckte bland annat att folkbiblioteket var tråkigt och tyst. 
Däremot var det motsatt förhållande mellan användare och icke-användare när de tillfrågades 
om personalen, där användarna var mer kritiska. Författarnas intryck är att användarna har en 
tydligare uppfattning om hur de vill att personalen ska agera medan icke-användarna inte 
reflekterat så mycket över detta. De undrar om det kan bero på att icke-användarna inte visste 
vilka krav som de rimligtvis kunde ställa på en bibliotekarie eller om bibliotekarierna var 
överdrivet hjälpsamma mot dem. I övrigt tyckte samtliga ungdomar att det var bra med de 
avgiftsfria lånen, tillgången till information och Internet samt möjligheten till bra 
studieplatser.  
 
Få av de tillfrågade trodde att de själva kunde påverka bibliotekets inköp av böcker och andra 
medier. Författarna kommenterade detta med att de själva hade reagerat på att man så sällan 
från bibliotekshåll verkade intressera sig för allmänhetens önskemål. De menade att om 
sådant blev mer vanligt förekommande så skulle låntagarna säkert känna sig mer delaktiga i 
verksamheten (s. 62). Det finns alltså fortfarande en klyfta mellan bibliotekets mediebestånd 
och ungdomarnas önskemål. Författarna hänvisar till SOU 1995:84, Kulturpolitikens 
inriktning (ibid.), som ger tydliga uttryck för att just ungdomarna är en mycket viktig 
målgrupp för kulturinstitutioner som bibliotek. Där sägs bland annat att det är angeläget att 
också nå ungdomar som väljer att inte delta i organiserad verksamhet. De pengar som avsattes 
till barn- och ungdomsverksamhet visade sig ha tonvikt på litteratur och uppmuntran av 
läsning. Detta trots att biblioteken har ändrat framtoning och inte längre bara erbjuder böcker. 
Författarna anser att endast en litteratursatsning inte räcker för att behålla och dessutom locka 
fler ungdomar till biblioteken. 
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Vid en jämförelse med en liknande studie som utfördes sju år tidigare var den mest 
anmärkningsvärda skillnaden att ungdomarna i den senare studien inte alls efterfrågade en 
ungdomsavdelning, något som hade stått högt på önskelistan i den tidigare studien. 
Författarna trodde att det kunde bero på att många bibliotekslokaler har fått en öppnare 
planlösning där man inte längre eftersträvar en åtskillnad mellan olika användare, samt ett 
större utbud av film, musik och datorer ute på de olika avdelningarna (s. 63). 
 
I Kerstin Rydsjös text ”Ungdomar och bibliotek” (1994) har hon undersökt om 
ungdomsgruppen har blivit en synligare målgrupp på folkbiblioteket efter 70- och 80-talen. 
Det som då gjordes för ungdomar skedde utanför biblioteksinstitutionerna, på fritidsgårdar, i 
föreningssammanhang med mera (s. 121). Rydsjö refererar till ett specialarbete, Finns det 
plats för ungdomar på biblioteken?, som gjordes 1988 av Charlotte Hardeborn och Boel 
Sjöberg. Där redovisas ett 40-tal intervjuer med ungdomar mellan 13-24 år. I den 
framkommer det att det är en myt att ungdomar slutar att läsa böcker när de blir tonåringar, de 
slutar bara att gå till biblioteket för att få tag på sin litteratur. Några resultat av intervjuerna 
var att de önskade sig: böckerna uppställda efter enklare system, framsidan på böckerna 
synlig, boktips, kunniga och personliga bibliotekarier och mer personal. Unga människor 
upplever att de har svårt att komma till tals på biblioteken. Rydsjö spekulerar i om det kan 
bero på att biblioteken har för liten kunskap om ungdomars behov, deras kultur- och 
medievanor, läsvanor med mera (s. 123f.).  
 
Rydsjö refererar i sin text till Thomas Ziehe, den västtyska socialisationsforskningens 
förgrundsgestalt. Ett centralt begrepp hos honom är begreppet ”frizon”. Han menar att 
ungdomarna skapar egna frizoner i till exempel grupptillhörigheten och i musiken och de rör 
sig fritt mellan olika kultur- och medievanor. Detta kan jämföras med ungdomarnas egna 
uttalande om vad de vill ha av sina bibliotek. Ziehe talar mycket om förändrade läroprocesser, 
där vuxna lyssnar till unga. De unga önskar förändring och delaktighet. Rydsjö skriver i sin 
text att alla undersökningar som har kartlagt folkbibliotekens tonårsverksamhet har visat att 
ansvarsfördelningen mellan barn- och vuxenbibliotekarierna är en stötesten. 
Barnbibliotekarierna har utifrån sina egna och politikernas prioriteringar fullt upp med 
verksamheten för de yngre barnen. Tonåringarna hamnar då mittemellan verksamheterna 
eftersom de inte känner sig hemma bland barnboksmobiler och minimöbler, men de finner sig 
inte heller tillrätta på vuxenavdelningen (s. 127). 
 
Diskussioner som berör arrangemang av olika slag, ungdomars egen påverkan över inköp och 
urval, bibliotekens medieurval samt de förändrade läroprocesserna anser vi vara viktiga för 
vår analys då de pekar på hur relationen mellan bibliotek och ungdomsgruppen kan se ut. 
Eftersom vi i vår studie ser TV-spelen primärt som ett medium riktat mot ungdomar ansåg vi 
det vara viktigt att lyfta fram hur bibliotekarier bemöter ungdomsgruppen i 
biblioteksverksamheten.  
 

3.4  Bibliotekariers syn på kvalitet och urval 
 
Under detta tema har vi valt tre studier som behandlar folkbibliotekariers 
kvalitetsdiskussioner i olika kontexter. En text behandlar bibliotekariernas inställning till nya 
medier vilket är lätt att koppla till ett medium som TV-spel. Vi tycker även att texterna som 
behandlar litteratur respektive skyltning är relevanta för vår undersökning då det är 
kvalitetsdiskussionerna som står i fokus. 
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I magisteruppsatsen Folkbibliotekarier och nya medier – en diskursanalys av 
folkbibliotekariers inställning till nya medier (2004) av Maria Björklund och Lisa Roos, så 
blir slutsatsen att bland annat folkbildningstanken utgör en underliggande ideologi i 
bibliotekariernas synsätt på medier (s. 74). De har använt sig av Norman Faircloughs teori 
kritisk diskursanalys i sin uppsats. Utifrån sina olika frågeställningar så kommer författarna 
fram till att det finns olika aspekter bland folkbibliotekariernas förhållningssätt till nya 
medier. Dessa är nyttoaspekten - användarna ska lära sig att hantera nya medier, 
känsloaspekten - man argumenterar utifrån känsla i stället för fakta och den ekonomiska 
aspekten - att det kostar mer att hantera fler medier (ibid.). I frågan hur olika medier ställs mot 
varandra blir det tydligt att bibliotekarierna har ett konkurrenstänkande där de ställer boken 
mot nya medier. Alternativet är, att alla medier på folkbiblioteket ska vara av kvalitet, oavsett 
dess form (ibid.). Kvalitetsdiskussioner kring böcker utgör en del av gamla konventioner och 
författarna menar att när dessa diskussioner utnyttjas i samband med nya medier så sker en 
diskursiv förändring (s. 72). Bibliotekarierna har börjat tala om nya medier på ett nytt sätt och 
detta kommer att forma biblioteksverksamheten anser författarna (ibid.).  
 
De menar att det finns en kamp mellan olika grupper om vad som är folkbildning och att den 
gamla folkbildningstanken ibland krockar med utvecklingen i samhället (s. 74). I 
beskrivningen av folkbildningsbegreppet så hänvisar författarna till bland annat forskaren i 
litteraturvetenskap, Jan Thavenius, som menar att bildningsbegreppet var typiskt för 1800-
talet (s. 18). Ett problem som han beskriver med den moderna bildningsuppgiften var att den 
skulle bidra till att kulturen skulle bli mer homogen och skapa en form av gemensam, 
kulturell identitet (ibid.). Därigenom utesluts andra kulturer menar Thavenius (ibid.). I stället 
för begreppet bildning för Thavenius fram den engelska termen literacy. Författarna beskriver 
hur Thavenius anser att vi idag som individer måste utveckla olika kompetenser för att passa 
in på marknaden (ibid.). Reaktionen och mottagandet av nya medier beskriver författarna som 
ett cykliskt förlopp där de har hämtat begrepp från bland annat Kirsten Drotner, vilken har 
skrivit om mediepanik (s. 11,74). Författarna anser slutligen att folkbibliotekariens roll som 
en försvarare av det fria ordet blir allt viktigare i dagens samhälle och att de kan använda sin 
kunskap för att vara en kritisk röst och för att försvara varje människas rätt till just det fria 
ordet (s. 72). 
 
Jofrid Karner Smidt, forskare inom Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Høgskolen i 
Oslo, har skrivit ”Bibliotekarens smak och litteraturformidlingens normer” (2001). Hon har 
utfört en studie som bygger på nio kvalitativa intervjuer med folkbibliotekarier. Dessutom har 
hon skickat ut enkäter till alla fackutbildade bibliotekarier på norska folkbibliotek. Smidt 
beskriver bibliotekariernas litterära smak i förhållande till bland annat Pierre Bourdieus 
begrepp om smak. Bourdieu menar att medelklassmaken är präglad av den goda viljan, att det 
finns en kulturell lydighet och att de har en tendens att söka auktoritetens dom (s. 314f.). 
Smidt anser med stöd i sin undersökning att detta inte stämmer överens med bibliotekariens 
smak. Deras smak är självständig och hävdar sig gentemot den litterära elitens värderingar 
och präglas framförallt av kännedom om ”litteraturen i mitten” (ibid.). Vidare menar Smidt att 
det inte går att finna mönster eller systematiska orsaker i bibliotekariernas litterära smak som 
kan tillskrivas deras klassbakgrund. Påverkan från skola och högskoleutbildning är det som 
till sist formar den litterära smaken (s. 295).  
 
Bibliotekarierna i undersökningen markerade alla nöjet av att läsa. Litteraturens 
underhållande funktion prioriteras framför andra funktioner i motsats till de dominerande 
skikten i samhället som har en tendens till att prioritera de estetiska funktionerna (s. 297). 
Bibliotekarierna står i direkt kontakt med allmänheten och har möjlighet att påverka 
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låntagarna genom sin förmedling (s. 292). Över hälften av intervjusvaren ger vid handen att 
det är viktigt eller mycket viktigt att tillägna sig kunskap om andra tider och miljöer (s.300). 
Flera av informanterna menade dock att det var en klar skillnad mellan den personliga smaken 
och den praxis som gäller vid litteraturförmedling av populärlitteratur. En av informanterna 
säger: ”Inköpspolitik är en sak och personlig smak något annat” (s. 309). Smidt diskuterar om 
det är så att det håller på att ske en förskjutning från rollen som folkupplysare med en bestämd 
värdeförankring (en form av lärarroll) till en mer neutral serviceroll. Hon resonerar också om 
att det eventuellt kan uppstå en skiftning från upplevelsen av litteraturens personliga relevans, 
som också bibliotekarien själv lägger vikt vid, till litteraturens instrumentella funktion (s. 
313f.). 
 
Maria Andersson och Anna Rindälv har skrivit magisteruppsatsen En snäll tantroman gör 
ingen skada – en kritisk studie om skyltning och makt (2005). De frågar sig vad som står 
bakom skyltningen av skönlitteratur på folkbibliotek och har gjort tio kvalitativa intervjuer 
med folkbibliotekarier (s. 72). Författarna har velat ta reda på motiven bakom urvale t och 
funderar över vilket förhållningssätt till makt bibliotekarien har och utövar när det gäller 
skyltning av skönlitteratur (ibid.). Utifrån Aant Elzingas tre strategier – den traditionalistiska, 
den pragmatiska och den emancipatoriska har författarna analyserat bibliotekariernas 
arbetssätt (s. 14). De har vidare gjort en analys utifrån Douglas Rabers tre modeller för 
folkbibliotekets roller – den sociala, den konservativa och den populistiska, för att se hur 
bibliotekarierna utövar sin yrkesroll (s. 15). Slutsatsen blir att alla bibliotekarierna rör sig 
mellan olika strategier men att fokus för de flesta av bibliotekarierna låg i det pragmatiska 
lägret (s. 52).  
 
I analysen av makt och påverkan så överväger den konservativa modellen (s. 55). Författarna 
menar att en konservativ bibliotekarie medvetet utövar makt gentemot låntagarna genom 
skyltningen och att hon intar en fostrande roll där hon ser sig kvalificerad att bedöma vad 
låntagarna ska läsa (s. 72). I sin diskussion utgår författarna från begreppet ideologisk 
hegemoni (från Antonio Gramsci) vilket innebär ett tillstånd där det civila samhället har till 
uppgift att genomdriva de intellektuella och moraliska värderingarna som den styrande 
klassen har för att kunna bibehålla status quo utan att använda sig av våld (s .56). Författarna 
använder detta begrepp för att skärskåda motiven bakom skyltningen (s. 72). Genom sitt 
förmedlingssätt så bekräftar och understödjer bibliotekarierna bibliotekets politiska funktion 
vilket bidrar till att stärka bibliotekets position i samhället och i förlängningen handlar det 
även om bibliotekets ekonomiska och ideologiska överlevnad (s. 65f.).   
 
I detta avsnitt har vi visat hur bibliotekariers diskussioner runt kvalitet och urval kan se ut. Vi 
anser att dessa studier fyller en viktig funktion för vår analys då det är just ett antal 
bibliotekariers utsagor om bland annat kvalitet och urval som vi undersöker. Diskussioner om 
vad som kan sägas vara god kultur och bibliotekariers makt när det gäller att avgöra det 
kommer vi att återknyta till främst i vår analys och diskussion. Hur man diskuterar runt nya 
medier och inställningen till den egna yrkesrollen är också ämnen som vi har funnit värdefulla 
för vår analys. 
 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
De studier vi har valt att luta oss emot befinner sig inom en kultur- och medievetenskaplig 
kontext. Vi är medvetna om att det finns andra forskningsperspektiv som belyser ungdomar 
och medier med olika resultat. Begreppen mediepaniker och kvalitetskriterier återkommer vi 
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till i uppsatsens slutdiskussion. För att få en uppfattning om ungdomars medievärld och TV-
spelens potential så har vi fokuserat på ett aktörperspektiv. Vi anser att det är låntagarna – i 
detta fall ungdomarna – som ska använda mediet och att det också i slutändan är de som 
skapar mening från spelen. Diskussioner om medievåld, literacy, lärande och 
generationsklyftan mellan unga och äldre kommer vi att lyfta fram både i vår analys och i 
slutdiskussionen. Vi har även valt att presentera studier som mer allmänt handlar om 
elektroniska medier på folkbibliotek för att få en inblick i hur man från bibliotekets håll 
resonerar om dessa medier. Här kommer vi att i analysen återkoppla till de olika målen och 
konflikterna som Eliasson och Rydsjö har ställt upp i sina stud ier. Under rubriken Bibliotek 
och ungdomar har vi med studier från både biblioteks- och ungdomshåll och med detta 
förfarande vill vi uppmärksamma läsaren på hur relationen bibliotek – ungdomsgrupp kan se 
ut. Dessa studier används som en referensram i vår analys och diskussion i förhållande till 
resonemang som berör arrangemang, ungdomars egen påverkan, bibliotekens medieurval 
samt förändrade läroprocesser. Slutligen har vi tagit upp tre studier som behandlar 
bibliotekariers egna diskussioner om medier, kvalitet och urval, vilka vi anser vara viktiga 
som grundval i både analys och slutdiskussion. Eftersom en av uppsatsens utgångspunkter är 
kvalitet och urval vill vi med dessa studier tydliggöra att bibliotekariernas diskussioner 
rymmer både maktpositioner och funderingar runt förmedlandet av olika slags medier samt 
synen på bibliotekarierollen i sig.  
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4. Teori och metod 
 
Här kommer vi att presentera den teoretiska utgångspunkt som vi använder oss av i 
analysarbetet av våra informanters utsagor och den metod i form av kvalitativa intervjuer som 
vi använt oss av för att samla in det empiriska materialet. Det vi ville undersöka i denna 
uppsats var ett antal bibliotekariers egna utsagor om TV-spel för ungdomar på bibliotek.  
Eftersom uppsatsen handlar om bibliotekariers attityder och värderingar inför ett nytt 
medium, i det här fallet TV-spel, ansåg vi att den aspekt som är intressant att belysa är de 
olika roller som bibliotekarien kan agera utifrån. I kursen ”Informationssökning och 
kunskapssociologi” har vi bland övrig litteratur kommit i kontakt med Maj Klassons texter. 
Klasson har en bakgrund som universitetsbibliotekarie och har forskat inom pedagogik. Hon 
är idag verksam som professor i Biblioteks- och Informationsvetenskap i Borås och Göteborg.  
 
I artikeln ”Bibliotekarien – forskarens kollega och allmänhetens guide inför 2000-talet” tycker 
hon sig känna igen tre olika modeller för rolluppfattning inom biblioteken: 
marknadsmodellen, förmyndarmodellen och dialog- eller participatoriska modellen (Klasson, 
1991 s. 82). Klasson utgår just i denna artikel från högskolebibliotekariens roll, men trots att 
vår uppsats handlar om TV-spel för ungdomar på folkbibliotek, så anser vi att det går att 
överföra Klassons modeller av de olika förhållningssätten som en högskolebibliotekarie kan 
ha, även till miljön på ett folkbibliotek och folkbibliotekariernas diskussioner i anslutning till 
olika medier. Det handlar i mångt och mycket om de värderingar som den enskilda 
bibliotekarien agerar utifrån och där tror vi oss se ett gemensamt mönster oavsett i vilken 
miljö man arbetar. Vi anser också att det är viktigt att barn- och ungdomsbibliotekarier inte 
bara ses som innehavare av en social och utåtriktad roll utan även är påläst och insatt när det 
gäller gruppen man arbetar mot, vilket även betyder att ha kunskap om nya medier och 
tekniker.  
 
Vi har i vårt sökande efter en lämplig teori stött på Aant Elzingas modell (se Thorsson, 1998, 
s. 127f.) av olika litteraturpedagogiska strategier. Denna modell påminner om Klassons 
indelning av bibliotekarierollen, fast den är utarbetad i en skolbibliotekskontext. När vi letat 
material till den tidigare forskningen upptäckte vi att Elzingas modell använts relativt flitigt 
av tidigare magisteruppsatsskrivare.  Vid en närmare granskning av denna, så anser vi att för 
vår uppsats är den alltför riktad mot en litteraturpedagogisk inriktning, och därmed känns 
Klassons uppdelning mer användbar för vår analys. Även Maj Klasson anser att pedagogiska 
kunskaper ska ligga i bibliotekariens utbildning, men hon fokuserar här på kulturfrämjande 
uppgifter som också är en pedagogisk roll (ibid., s. 87). Bland annat refererar hon till 
dåvarande kulturchefen i Örebro, Lena Skoglund, som säger att mycket av folkbibliotekets 
verksamhet handlar om kulturförmedling (ibid., s. 85). Eftersom vi menar att TV- och 
datorspel är en del av ungdomskulturen, anser vi att Klassons modeller är användbara för vår 
uppsats. Klasson menar även att kulturfrämjande uppgifter blir viktiga i ett samhälle med 
mycket fritid och eventuellt ökande arbetslöshet (ibid., s. 87), något som vi anser stämmer in 
på dagens samhälle. Klasson delar in bibliotekariens olika roller i följande: 
 

1. Marknadsmodellen, att kunden tolkar målen för verksamheten, bestämmer vad 
hon/han vill ha utifrån sina specialiteter och biblioteket verkställer. Biblioteket 
marknadsför sina tjänster, kunden köper, i annat fall blir inte tjänsten av. Ideologiska, 
politiska eller personliga värderingar för bibliotekariens agerande är inte intressanta, 
eftersom de inte tänks interferera med kundkommunikationen. Här kan ses en tydlig 
koppling mellan kunden som subjekt och bibliotekarien som objekt. 
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2. Förmyndarmodellen, att bibliotekarien uppfattar sin roll som en kamp för god 
forskning, goda bokvanor, estetik, ”litteratur som blir klassiker”. Bibliotekarien är 
subjekt och kunden objekt. 

 
3. Participatoriska modellen eller samspelsmodellen. Denna modell är en 

dialogmodell. Biblioteket och kunden ser sitt samarbete som ett jämställt partnerskap, 
där båda parters hela kunskaps- och erfarenhetskompetens kommer till sin rätt. 
Bibliotekarien har ett personligt ansvar som statstjänsteman gentemot målen för 
högskolan. Bibliotekarien inser att personliga värderingar har betydelse för 
handlandet. I denna jämspelta modell upplever sig både bibliotekarien och kunden 
som subjekt (ibid., s. 83). 

 
De olika rollerna är givetvis inte renodlade, utan samma person kan använda olika modeller 
baserat på omständigheterna. Ofta hänger valet av modell samman med de grundantagandena 
om innehållet i bibliotekarierollen och den personliga värdebasen (ibid.).  

 

4.1  Vår tillämpning av teorin 
 
När vi gör analysen använder vi oss av begreppet strategier istället för modeller eftersom vi 
menar att det då blir tydligare att det är ett sätt för bibliotekarien att tänka och agera.  
 

1. I vår användning av marknadsstrategin menar vi sådana utsagor som sätter 
låntagaren i första rummet. Hit hör uttalanden där bibliotekarien inte tar hänsyn till de 
egna personliga värderingarna eller åsikter vid inköp och urval av olika medier. 
Bibliotekarien lägger inte några värderingar i om medierna är kommersiella eller ej, 
utan resonerar i sina utsagor om medier och verksamhet primärt ur ett 
användarperspektiv. Det är alltså efterfrågan som styr det utbud användarna anser ska 
finnas tillgängligt på biblioteket. 

 
2. När vi använder förmyndarstrategin i samband med bibliotekariernas uttalanden 

menar vi sådana åsikter och attityder som lyfter fram de litterära värdena som det 
självklart viktigaste, utan reflektioner om vad det innebär för låntagaren. Uttalanden 
som ställer dessa värden i ett motsatsförhållande till TV- och datorspel och där det 
förra anses bättre i olika avseenden hör också till denna strategi. Denna strategi 
innehåller inslag av makt där bibliotekarien gör sig till talesman för vad som kan sägas 
vara god eller riktig kultur. 

 
3. I samspelsstrategin har vi placerat sådana utsagor som ger indikationer på att hänsyn 

tas till både bibliotekariens och låntagarens krav. I denna strategi ger bibliotekarien 
utrymme för båda parters kunskaper och erfarenheter. Bibliotekariens personliga 
värderingar och åsikter spelar roll för olika beslut, men det sker en reflektion över hur 
detta går till och att även låntagaren bör komma till tals i en beslutsprocess. 

 
Våra informanters utsagor kommer vi att analysera enligt de tre olika strategierna under de 
teman som vi har formulerat utifrån vårt syfte och som vi även har använt oss av i tidigare 
forskning; TV- och datorspel på bibliotek, Bibliotek och ungdomar samt Bibliotekariers syn 
på kvalitet och urval. I slutsatsen av analysen gör vi sedan en återkoppling till våra inledande 
fyra frågeställningar.  
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När vi har tolkat modellerna har vi reagerat på vokabulären på användarna som i Maj 
Klassons text tituleras kunder. Det känns tidstypiskt för 90-talet som marknadsekonomins 
gyllene tidsålder. I vårt kollegium talas om användare, medan det vanligaste uttrycket ute på 
biblioteken är låntagarna. Vi är medvetna om att både marknads- och förmyndarmodellen 
eventuellt kan ha en negativ klang, men att vi i vår uppsats inte lägger några sådana 
värderingar i begreppen. Vi har kunnat konstatera att marknads- och samarbetsstrategin i vissa 
fall av informanternas utsagor kan tangera varandra, men när detta inträffat så har vi fört en 
diskussion med varandra för att utröna inom vilken strategi uttalandet hör hemma. Vi har även 
i analys texten påpekat när detta inträffat. 
 

4.2  Val av metod 
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod och vi anser att den teoretiska 
utgångspunkten, i form av Maj Klassons modeller, med fördel kan appliceras på ett sådant 
material. Syftet med vår studie var att komma åt hur bibliotekarier själva resonerar runt frågor 
som rör TV-spel, dess eventuella plats på biblioteket, i relation till ungdomar samt 
diskussionerna som berör kvalitet och urval. Vi ville ta reda på bibliotekariers åsikter, 
värderingar och attityder när det gäller detta, för biblioteket, nya medium. För att utforma vår 
intervjuguide och för att få reda på hur vi skulle förhålla oss i intervjusituationen samt hur vi 
skulle gå till väga rent praktiskt för att analysera vårt material, så använde vi oss av 
metodboken, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) av Steinar Kvale.   
 

4.3  Intervjuguide 
 
Kvale menar att vid planeringen av metoden är det viktigt att besvara frågorna vad och varför 
innan man bestämmer sig för hur (s. 91). Innan vi började utforma vår intervjuguide 
diskuterade vi alltså igenom uppsatsens syfte och teoretiska utgångspunkt, samt letade och 
läste litteratur om ämnet i fråga. Vi ansåg att det passade bra med en intervjuguide som 
baserade sig på några få olika teman i anslutning till uppsatsens intresseområde och som även 
skulle fånga in Klassons modeller på ett genomtänkt sätt. Vi utarbetade sex olika teman 
utifrån vårt syfte och under varje tema hade vi ett antal frågor till hjälp. Det innebar inte att vi 
slaviskt följde varje fråga i turordning, utan vi försökte vara lyhörda för vad informanten 
pratade om. Kvale menar att den kvalitativa forskningsintervjun är fokuserad på olika teman i 
informantens livsvärld (s. 36). Vi utgår från att TV- och datorspel, ungdomar och kvalitet och 
urval är sådana teman för bibliotekarier. Det vi ville fånga in var i första hand hur 
informanterna resonerade om TV-spel som ett eventuellt medium för deras bibliotek, men 
även hur de såg på mediet i sig samt hur de förhöll sig till gruppen ungdomar och deras 
inflytande på biblioteket. Vi ville också ta reda på hur informanterna diskuterade kring 
datorspel och bibliotekets bestånd av dessa, samt runt kvalitet och urval. Genom att i 
intervjuguiden ta upp bibliotekariens syn på medierna TV- och datorspel, inställningen till 
ungdomarna (låntagarna), synen på hur verksamheten ser ut när det gäller ungdomsgruppen 
och åsikter om urval och kvalitet så ansåg vi oss kunna dela in de olika utsagorna under de tre 
strategierna. För att få svaren från informanterna att korrespondera med vår tillämpning av 
Klassons modeller så valde vi till exempel att fråga vilka värderingar och attityder de hade när 
det gällde TV-spel och datorspel. Utifrån de svar vi fick, oavsett hur olika de var, ansåg vi oss 
kunna dela in dessa i marknad-, förmyndar- och samspelsstrategi. Vi valde även att fråga på 
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vilket sätt ungdomar kan påverka urvalsprocessen för att sedan genom informanternas 
resonemang avgöra vilken strategi dessa uttalanden hamnade i. Under temat Kvalitet hade vi 
bland annat frågan vad informanterna ansåg vara bra respektive dålig kvalitet och oberoende 
av vilka svar de gav så menar vi att dessa uttalanden kan placeras inom någon av de tre 
strategierna. Vi började intervjuguiden med ett mer allmänt tema som ungdomsverksamhet 
för att få igång ett samtal, och därefter placerade vi in TV-spel, datorspel, kvalitet och urval. 
 

4.4  Urval av bibliotek  
 
Vi diskuterade runt hur vi skulle göra ett urval av bibliotek. Först tänkte vi koncentrera oss på 
olika bibliotek i samma stad, men vi ansåg att det skulle begränsa vår uppsats onödigt mycket. 
Vårt val föll därför på stadsbibliotek i några mindre, mellanstora och större städer i södra 
Sverige. Dels tyckte vi att vi på så sätt skulle få en rimlig geografisk spridning och samtidigt 
utgick vi ifrån att stadsbiblioteks utbud måste vara relativt brett och att de även måste ha en 
framåtanda när det gäller nya medier. Vårt antal på åtta bibliotek kan inte representera hela 
Sverige och vi kan inte göra några generaliseringar med utgångspunkt i biblioteken. Däremot 
anser vi att man kan skönja tendenser när det gäller resonemanget och diskussionerna runt 
TV-spel och ungdomar.  

 

4.5  Urval av informanter  
 
Vi har valt att intervjua folkbibliotekarier i denna uppsats. Alla våra informanter är barn- och 
ungdomsbibliotekarier. Det är bibliotekarierna som driver verksamheten på biblioteken och 
det är de som tar ställning till inköp och urval av medier. Vi vill undersöka bibliotekariers 
egna utsagor när det gäller ungdomar och TV-spel. Vissa av dem har eget ansvar för hela 
barn- och ungdomsavdelningen medan andra har delat upp barn och ungdomar mellan sig. En 
del har ansvaret för ungdomar upp till sexton år och andra har hand om unga vuxna. Eftersom 
vi har valt att ha med flera olika bibliotek och avgränsa oss till barn- och 
ungdomsbibliotekarier föll det sig naturligt att göra enskilda intervjuer med våra informanter. 
Detta ägde rum i alla fall utom ett, där vi gjorde en intervju med två bibliotekarier från samma 
bibliotek. Vi har intervjuat nio bibliotekarier på åtta olika bibliotek. Vi anser att detta är ett 
rimligt antal för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar och ta reda på det vi vill veta. 
Kvale menar att antalet intervjupersoner är beroende av undersökningens syfte (s. 97) och 
eftersom vi är ute efter bibliotekariers åsikter och utsagor gör vi bedömningen att nio 
informanter är en relevant siffra med tanke på uppsatsens omfång, då vi inte har för avsikt att 
göra några generaliseringar. 
 

4.6 Tillvägagångssätt 
 
Vi började med att skicka ett brev via mejl till de bibliotek som vi var intresserade av att 
besöka. Vi skickade brevet i första hand till den som var barn- och ungdomsbibliotekarie och i 
andra hand till bibliotekschefen om det inte fanns några andra mejladresser. I några fall fanns 
det bara en generell mejladress till biblioteket och då skickade vi brevet dit. I vårt brev 
beskrev vi kortfattat vad vår uppsats skulle handla om och att vi önskade att intervjua en 
bibliotekarie samt att vi skulle ta kontakt med biblioteket inom en vecka. Vi skrev också att de 
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gärna fick mejla namn och telefonnummer till den person vi skulle kontakta i första hand. 
Gensvaret blev varierande då en avböjde, två svarade positivt och resten inte hörde av sig alls. 
Alla de som vi kontaktade via telefon senare var dock positiva till att intervjuas. Under tre 
veckor utförde vi i genomsnitt två intervjuer per vecka och efteråt tyckte vi att det var bra att 
få denna spridning då vi hann skriva ut intervjuerna och diskutera med varandra under de 
intervjufria dagarna. Den sista intervjun ägde rum ett par veckor senare, då bibliotekarien inte 
var tillgänglig innan dess. 
 
Själva intervjusituationen ägde i samtliga fall rum i en avskild lokal eller kontor. Innan vi 
började intervjun berättade vi först lite mer om bakgrunden till vår uppsats och vad vi ville 
undersöka samt om uppsatsens syfte. Vi informerade även om vår tematiska intervjuguide och 
att vi ville veta både hur biblioteket ställde sig i olika frågor samt främst om bibliotekariens 
egna åsikter och värderingar. Vi frågade om det gick bra att vi använde bandspelare och att 
detta skulle underlätta för oss. Informanterna hade inget emot detta när vi berättade att det 
bara var vi själva som skulle lyssna på bandet. Anteckningarna som vi båda gjorde skulle bara 
utgöra ett stöd för oss. Vi klargjorde även att materialet skulle vara konfidentiellt och att 
informanten skulle få ett fingerat namn. Slutligen frågade vi om informanten ville läsa 
intervjuutskriften innan vi använde oss av den och detta ville samtliga göra. Vid intervjun 
turades vi om att fråga. Vi tog ungefär vartannat tema och fyllde i åt varandra när vi tyckte det 
behövdes. Det var bra att en hade huvudansvaret för ett tema då den andra kunde anteckna 
och komma med eventuella kompletterande frågor. Hela tiden tänkte vi på att anstränga oss 
att ställa spontana följdfrågor och att försöka fördjupa diskussionen med frågor av typen 
hurdå, varför och berätta mer. Vi försökte även tänka på att inte bli för forcerade och att våga 
låta en tystnad uppstå. Kvale menar att tysta pauser kan generera att informanten själv hinner 
reflektera (s. 125). Intervjuerna varierade i tid mellan 45-60 minuter. Efter de första 
intervjuerna kände vi att vi blev säkrare på oss själva och kunde röra oss ganska fritt i 
intervjuguiden. Innan vi avslutade intervjun frågade vi om informanten ville tillägga något 
och om vi fick kontakta informanten igen om det var något vi undrade över. 
 
Så fort som möjligt, vanligtvis dagen efter, skrev vi sedan en sammanfattning av intervjun 
utifrån våra inspelningar och anteckningar. Intervjun har sedan mejlats till respektive 
informant för att denna skulle ha möjlighet att kommentera och godkänna texten. 
 

4.7  Analysmetod 
 
Analysen av intervjutexterna började redan i och med att vi gjorde en sammanställning av 
intervjuerna istället för att transkribera dem. Vi har valt bort sådan information som vi inte 
bedömde som viktig för våra frågeställningar. Detta kunde röra sig om verksamheten som 
sådan, utbyggnader och liknande beskrivningar. Det som har varit vårt primära intresse är 
innehållet i informanternas utsagor och inte att kategorisera informanterna som personer. 
Kvale beskriver analysmetoden meningskategorisering, som innebär att intervjun kodas i 
olika kategorier (s. 174). I vår uppsats har vi förenklat denna metod för att bättre passa in på 
vårt material. Vi gjorde ett schema för teorins tre olika strategier, marknad, förmyndare och 
samspel, samt för de tre teman, TV- och datorspel på bibliotek, Bibliotek och ungdomar samt 
Bibliotekariers syn på kvalitet och urval, som vi använder oss av i analysen. Dessa tre teman 
förekommer också i avsnittet tidigare forskning, och vi anser att det är dessa teman som är 
mest intressanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi valde ut de utsagor från 
intervjuutskrifterna som vi ansåg var relevanta för dessa tre teman och i förlängningen för 
våra frågeställningar, det blev närmare fyrtio uttalanden där vissa är på flera meningar medan 
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andra är kortare. De graderingar som vi använde oss av var betoning, när vi ansåg att 
informanten hade en eller flera uttalanden som starkt korresponderade med de olika 
strategierna, respektive tendens, när dessa åsikter och attityder var svagare. I intervjutexterna 
har vi gjort olika färgmarkeringar för informanternas uttalanden och diskuterat med varandra 
inom vilken strategi dessa har mest betoning respektive tendens. I den mån vi har haft olika 
uppfattning om ett uttalande har vi resonerat oss fram till ett godtagbart och rimligt resultat. 
Vi anser att i detta skede av arbetsprocessen har det varit mycket positivt att vara två uttolkare 
eftersom vi genom diskussioner och avstämmande med varandra kunde uppnå den 
intersubjektiva enighet som Kvale beskriver (s. 189). Vi började med att i tur och ordning 
kategorisera var de olika informanternas utsagor hamnade inom våra tre olika analysteman 
och till vilken strategi vi kunde indela utsagorna samt om det rörde sig om en betoning eller 
tendens. Därefter gjorde vi ett slutligt schema som visade alla de uttalanden som förekommit 
inom samtliga teman och strategier. Vår modell är inte statisk, ingen av informanterna hamnar 
med sina utsagor uteslutande inom en strategi, utan alla har hamnat inom de tre strategierna 
en eller flera gånger beroende på vilket tema det handlar om.  
 
Vi vill poängtera att det i första hand är informanternas utsagor som vi är intresserade av och 
inte om någon informant personligen är till exempel mest samspel eller förmyndare. Däremot 
menar vi att informanterna med sina fingerade namn utgör en viktig inramning åt uppsatsen 
och att läsningen underlättas av vår respektive presentation av dem samt att deras namn får 
följa med i analysen, som upphovspersoner till utsagorna. Vi anser att utsagorna kan visa på 
tendenser hur man som bibliotekarie resonerar om olika ämnen och i detta fall menar vi att 
Klassons modeller blir intressanta då det kan tydliggöras vilket förhållningssätt som används i 
anslutning till respektive tema. 
 

4.8  Reflexion 
 
Vi har inte transkriberat intervjuerna, utan gjort en skriftlig sammanfattning. I samtliga fall 
skickade vi den skriftliga sammanfattningen av intervjun till informanterna. Genom att 
informanterna har fått läsa igenom sammanfattningen av intervjuerna och godkänt den, menar 
vi att en kommunikativ validitet (Kvale, s. 221) har uppnåtts i det empiriska resultatet och att 
transkribering i det här fallet inte har varit nödvändig. Några informanter hörde av sig för att 
de ville förtydliga åldersgränser, namn och liknande. De tillägg vi har gjort till 
intervjuutskriften i dessa fall har inte påverkat intervjun som sådan och det har inte 
förekommit att informanterna har ändrat sig när det gäller uttalanden, citat och åsikter. Vi är 
medvetna om att problem hade kunnat uppstå om någon av informanterna ville ändra 
uttalanden och åsikter i efterhand. Kanske hade vi då fått ta bort intervjun helt och hållet ur 
vår empiri.  
 
Sådana uppgifter som hade möjliggjort en identifiering av informanten har vi inte tagit med. 
Vi anser inte att detta har påverkat intervjun som sådan eftersom vi i första hand har fokuserat 
på åsikter, värderingar och attityder. Det vi har tagit bort har i stor utsträckning handlat om 
sådana uppgifter som ligger utanför vårt direkta intresseområde som till exempel verksamhet 
och kommande utbyggnader.  
 
Situationen att vi som intervjuade var två personer medan informanten var ensam skulle 
möjligen kunna ha upplevts som ojämlik. Vi har dock inte fått intrycket av att informanterna 
upplevde detta då de trots allt representerade sig själva utifrån sin yrkesroll medan vi var 
studenter. Det faktum att intervjuerna i samtliga fall ägde rum på biblioteket, på välkänd mark 
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för bibliotekarien, tror vi också bidrog till att informanterna kände sig trygga i 
intervjusituationen. I ett fall intervjuades två bibliotekarier vid samma tillfälle. Informanterna 
kände båda två att de hade kunskap och åsikter att medverka med och ville därför närvara 
samtidigt vid intervjun. Bibliotekarierna hade verkat länge inom sitt område och framförde 
olika åsikter och uppfattningar om vårt ämne. Vi tror därför inte att någon av dem skulle ha 
låtit bli att uttrycka avvikande åsikter inför varandra. Vi anser inte heller att intervjun gjorde 
någon skillnad för vårt material då vi skrev ut intervjuerna var för sig. Möjligtvis tror vi även 
att ett insisterande från vår sida på att få träffa bibliotekarierna enskilt, kunde ha lett till att 
intervjusituationen upplevts som olustig. Vid den sista intervjun kunde bara en av oss vara 
med, då den andra fick förhinder. Intervjun upplevdes inte som annorlunda mot de tidigare, 
möjligtvis blev talutrymmet för bibliotekarien något större, men det kan lika väl ha varit 
beroende på att det fanns ordentligt med tid eller på att informanten hade mycket att berätta. 
 
.  
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5. Resultatredovisning 
 
Här följer utsagorna från våra nio informanter. Vi har valt att presentera dem var för sig i 
bokstavsordning. Utskrifterna är en sammanfattning av intervjuerna, där vi har valt att inte ta 
med uppgifter som varit irrelevanta för vår studie, som exempelvis tillbyggnad av lokaler och 
dylikt. 
 

5.1  Agneta  
 
Agneta arbetar på ett stadsbibliotek i en mellanstor svensk stad. Hon har arbetat som 
bibliotekarie i över tjugo år och har under den tiden haft varierande uppgifter inom olika typer 
av bibliotek. Nu är hon anställd som bibliotekarie på barn- och ungdomsavdelningen. 
 
Agneta säger att det inte finns så mycket riktad verksamhet just mot ungdomar på biblioteket, 
utan flera av de medier som ungdomar använder sig av hör mer till vuxenavdelningen. Barn- 
och ungdomsavdelningen köper in en hel del film och ungdomsböcker, men när det gäller 
musik så sköts de inköpen centralt för hela biblioteket. Agneta poängterar att biblioteket var 
tidiga med att köpa in film då detta var ett sätt för dem att locka ungdomar till biblioteket. 
Man har även gjort en satsning på e-böcker, som ju också kan vara intressant för ungdomar. 
Den årliga kulturnatten, som är välbesökt av ungdomar, är biblioteket också med och 
arrangerar. Där man har valt att ställa fantasyböckerna och videofilmerna finns en hörna med 
bord och stolar där ungdomarna har möjlighet att sitta och läsa. Där har man också placerat en 
hylla för Demoteket. De Internetdatorer som finns är placerade mitt i biblioteket och ingen 
specifikt där ungdomslitteraturen finns. Agneta säger att många ungdomar kommer i syfte att 
få tag i litteratur för sitt skolarbete och att hon regelbundet brukar träffar skolbibliotekarierna 
för att diskutera verksamheten.  
 
När det gäller inköp av TV-spel har det i nuläget inte förts några sådana diskussioner på 
biblioteket. Agneta har inför intervjun varit i kontakt med IT-bibliotekarien och hon känner 
inte heller till att frågan har tagits upp på biblioteket. Agneta nämner att hon är för dåligt 
insatt i TV-spel och känner sig därför tveksam till det och hon anser att om man ska satsa, på 
ett för biblioteket nytt medium, så måste det vara helhjärtat. Hon känner dessutom inte till hur 
det har erbjudits och säger sig inte ha sett det i sambindningslistan, men säger samtidigt att 
hon kan ha missat det.  
 
När datorspel infördes på biblioteket säger Agneta att det inte var någon större diskussion runt 
mediet utan ganska självklart att man skulle köpa in det. De flesta spel köps in från BTJ, men 
man köper även in från FörlagEtt. Vid urvalet använder man sig till stor del av de recensioner 
som finns i BTJ:s katalog, men även av de spelbilagor som finns i tidningar. För närvarande 
tycker Agneta att det inte finns något större utbud av de datorspel som finns tillgängliga för 
att köpas in av biblioteken. Eftersom biblioteken på grund av de licenskrav som omger 
datorspelen inte själva kan göra direkta inköp från spelproducenterna är de beroende av 
mellanhänder och i detta fall är BTJ direkt styrande. De kriterier som ligger till grund för 
urvalet av datorspel skiljer sig inte från urval av övriga medier, vilket innebär att det inte får 
förekomma rasistiska, sexistiska eller renodlade våldsinslag. Agneta tycker inte heller att de 
behöver ha någon uttalad pedagogisk inriktning. 
 



 33 

I informationsdisken kan ungdomarna lämna in inköpsförslag. Alla förslag kan man inte 
tillgodose men i största möjligaste mån försöker man att lyssna till deras önskningar. 
Diskussioner kring inköp görs i arbetsgrupper där alla berörda bibliotekarier kan komma med 
förslag och fatta beslut i frågan. Angående TV-spel har det inte så vitt Agneta vet förekommit 
någon förfrågan på barnavdelningen, men hon vet inte hur förhållandet är i 
informationsdisken på vuxenavdelningen. På biblioteket finns inga referensgrupper för 
ungdomar, men Agneta säger att till viss del kompenseras det av att i personalens 
arbetsgrupper finns en hel del yngre personer som för in ett nytt tänkande på biblioteket. Det i 
sin tur kan gagna medier som TV-spel som främst utövas av ungdomar och unga vuxna. Hon 
ser alltså ett tydligt generationsskifte bland bibliotekarierna på biblioteket. 
 
Agneta anser att produkten ska vara välgjord för att hålla en god kvalitet. Hon säger också att 
”…man känner ju av lite vad som finns i tiden för man måste ju liksom balansera det med 
kvalitetskraven och så…”. Dålig kvalitet för Agneta är väldigt uttalad våldsproblematik. 
Samtidigt säger hon att det är väldigt svårt eftersom våld kan finnas lite överallt. De 
funktioner som spelen ska ha för användarna tycker Agneta kan vara både pedagogiska och 
underhållande. Hon lägger inte så stor vikt vid att de ska vara främst pedagogiska utan anser 
att de spel som främst är uttalat pedagogiska hör mer till skolans värld. Det är viktigt att det 
finns en varia tion på biblioteket där även ren underhållning hör hemma. 

 

5.2  Barbro 
 
Barbro arbetar på ett stadsbibliotek i en mellanstor svensk stad. Hon har arbetat som 
bibliotekarie i drygt tjugo år och då huvudsakligen med barn och ungdomar. Nu har hon 
huvudansvaret för barn- och ungdomsverksamheten både på stadsbiblioteket och på filialerna 
runt om i kommunen och tillsammans med berörda bibliotekarier utarbetas liknande riktlinjer 
och tankesätt för att alla barn och ungdomar ska ha ungefär samma möjligheter att nås av 
biblioteken. 
 
Barbro säger att det finns höga ambitioner men att de på grund av underbemanning aldrig 
riktigt hinner med de riktlinjer som finns för barn- och ungdomsverksamheten på biblioteket. 
Därför får man prioritera de yngre åldrarna eftersom man trots allt vet att det är viktigt att 
börja tidigt. Man bjuder in klasser i vissa årskurser till biblioteksvisning, informationssökning 
och bokprat. Man sammanställer också depositioner av litteratur till skolor och förskolor och 
gör litteraturgenomgångar av till exempel klassiker, fantasy eller enligt önskemål. Barbro 
menar att det är viktigt att biblioteket inte bara fungerar som skolans förlängda arm utan även 
är en plats för avkoppling där man kan vila från skolarbetet. I huset sker en samordning 
mellan konsthall, konstmuseum, teater och ungdomscafé. Biblioteket kommer snart att börja 
med Demoteket, där ungdomar kan ges ett skyltfönster mot andra grupper och även 
sinsemellan. Barbro säger att ”vi har mycket saker på gång men jag kan inte säga att vi är 
riktigt nöjda med ungdomsverksamheten”. På loven kan man ha olika organiserade 
verksamheter som till exempel skrivarverkstad. När biblioteket startade med musik-cd 
utlåning fick de en stor respons från ungdomsgruppen. Det köps in mycket ungdomslitteratur 
och när det gäller tidskrifter säger Barbro att man kunde ha mer, men det finns inte medel för 
det. Tanken bakom inköp av film är att bibliotekets filmer ska vara ett kompletterande 
sortiment till de filmer som man kan handla i butikerna, lite ”smalare” filmer som exempelvis 
kan ha en litteraturanknytning eller ha en koppling till vårt kulturarv. Till bibliotekets datorer 
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kommer många ungdomar för att främst chatta och skicka mejl, men även för att göra sitt 
skolarbete. 
 
Barbro säger att man på biblioteket diskuterat frågan om att starta upp med TV-spel och att 
man är på gång, men att man inte riktigt kommit dit än. Hon menar också att det är intressant 
för då hamnar diskussionen i den stora arbetsgruppen lite grann i samma tonläge som i 
videodiskussionen på 80-talet då man fördömde hela mediet utifrån Motorsågsmassakern. 
Barbro anser ”att där vill man ju inte hamna igen. Det är en farlig fälla”. Bland annat behöver 
de hjälp att kontrollera kvaliteten för att kunna göra ett lämpligt urval. Hon räknar upp ett par 
TV-spel, Harry Potter och Syskonen Baudelaire som de mycket väl kunde ha, där det 
dessutom finns en litteraturanknytning. Barbro poängterar att vad det handlar om är att de 
bara inte har tagit steget ännu riktigt, att de mentalt inte är där än. Eftersom resurserna inte 
följt med utvecklingen och utökandet av ”nya” medier så hamnar man i det dilemmat att man 
får ta bort något annat i stället. Väljer biblioteket att satsa måste man ha ganska omfattande 
bestånd från början för att det ska vara lönt att starta upp och det är en svårighet när 
resurserna är begränsade. Barbro tror att det finns en tröghet inom folkbiblioteken och att det 
också kan vara en nackdel att så många bibliotekarier är i medelåldern och känner sig osäkra 
och inte är insatta. Man har läst Cyberungar av Ylva Ellneby som pratar om medievärlden 
idag som upptar alla ungdomars tid och Barbro menar att om man hårdrar det så är därför 
bibliotekarierna angelägen om de litterära värdena. Det representerar den goda kulturen. De är 
inte säkra på hur det här kommer att stå sig. Det finns en rädsla och en tröghet. Medan istället 
de yngre bibliotekarierna inte skulle ha tvekat ett ögonblick. På frågan om biblioteket också 
skulle tillhandahålla TV-spelskonsoler ställer sig Barbro tveksam. Det är också en ny 
verksamhet som ska hanteras, administreras och servas och det måste finnas resurser till det. 
Barbro menar att om biblioteket bara får ökade anslag så inser hon att de också bör ha TV-
spel. Hon säger att vi måste tänka mycket mer framåt och se till hur ungdomar idag lever, 
annars förlorar vi dem. Vi gör det ändå i vissa grupper, en del försvinner ifrån biblioteket av 
skäl som vi inte riktigt vet, menar hon. ”Har de inte tid? Är de inte intresserade? Eller vet de 
inte bara om oss?” Därför anser Barbro att man bör använda alla de här möjligheterna att 
överhuvudtaget få hit dem, eftersom biblioteket ska motsvara hur samhället i övrigt ser ut.  
 
Datorspelen på biblioteket vänder sig främst till de yngre barnen och på barnavdelningen 
finns en dator med ett par spel inlagda. Biblioteket har prioriterat spel för yngre barn och 
därför finns inte så många datorspel för äldre barn och ungdomar och det beror mycket på 
bristande resurser. Flertalet datorspel köps in från BTJ. Datorspelen behöver inte enbart vara 
pedagogiska men de ska vara välgjorda, genomtänkta, fantasifulla och ha utrymme för barns 
kreativitet. De spel biblioteket har nu är sånt som ansluter till litteraturen för att det ofta är en 
väldigt enkel och bra koppling att göra. Det kan också vara kunskapsspel som innehåller såna 
delar som gör att de känns extra användbara. Barbro säger att de ska vara bra helt enkelt och 
man ska inte tänka skola, utan det kan också vara ren underhållning. Inköpskanalerna både för 
dvd och datorspel begränsas ibland av hyresrättigheterna. TV-spel erbjuds överhuvudtaget 
inte i de vanliga distributionskanalerna. Barbro har funderat på om det kan vara så att TV-
spelsdistributionen är mer styrd än för datorspel och därför har inte biblioteken erbjudits dem. 
 
Det är ganska vanligt att personalen får inköpsförslag från ungdomar, där de ofta efterfrågar 
lite smalare tidskrifter. Det görs då en samlad bedömning om det är något som biblioteket bör 
köpa in. Inköpsförslag kan lämnas till vem som helst i personalen och man har även en 
förslagslåda. På biblioteket finns inga referensgrupper med ungdomar, men det är något som 
man vill starta upp med. 
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De kvalitetskriterier som gäller vid urvalet är att det inte får innehålla sexism, rasism eller 
våld. När det gäller urval till vuxna kan man se till att de själva kan ta ansvar för det de läser, 
medan till barn och ungdom har biblioteket ett större ansvar för vad de köper in. Får 
biblioteket frågor på böcker som exempelvis är massproducerade långserieböcker, så köper de 
in ett par stycken för att de bör finnas representerade på biblioteket. Barbro menar ”att ingen 
ska känna att det jag vill ha finns inte här. Det är farligt”. 
  
Barbro ser ingen skillnad när det gäller kvalitet mellan datorspel och TV-spel. Eftersom det 
finns spelbutiker som hyr ut TV-spel, så menar Barbro att biblioteket kan ”nischa” sig genom 
att stå för kvalitetsurvalet och komplettera med de spel som inte finns i spelbutiken.  
 
 

5.3  Cathrin 
 
Cathrin arbetar på ett stadsbibliotek i en mindre svensk stad. Cathrin har jobbat som 
bibliotekarie i ungefär 20 år, på sitt nuvarande bibliotek i många år, och under hela den tiden 
som barn- och ungdomsbibliotekarie. Cathrin är inköpsansvarig för barn- och 
ungdomsavdelningen. 
 
På avdelningen för unga vuxna bjuder man in skolklasser (gymnasieungdomar) för besök. 
Cathrin menar att det ska vara lite ”finare grejer” som vänder sig just till ungdomar, bl.a. unga 
debutanter, fantasylitteratur, mycket noter, musikvideor och väldigt mycket tidskrifter (det 
kan vara allt från rock och pop till politik och serier). Det finns också information om att 
flytta utomlands, volontärarbete, studier utomlands. Det finns ett fåtal datorer där som man 
måste vara över 15 för att få boka sig på. När avdelningen kom till tog man hjälp av 
ungdomarna själva för att utformning av miljö och vilka medier som skulle finnas där. Man 
skulle bl.a. kunna lyssna på musik och det skulle gå att stänga dörren. Cathrin och hennes 
kollega har haft flera skrivarverkstäder och liknande genom åren, men det är inte prioriterat av 
ledningen. ”Det är oerhört viktigt att försöka hitta sådant som berör ungdomar för att locka hit 
dem till biblioteket och få dem att upptäcka även andra saker.” 
 
Cathrin menar att de var de första som hade datorer på biblioteket speciellt för ungdomar. Det 
är jätteviktigt när man jobbar som barn- och ungdomsbibliotekarie att hitta olika 
samarbetspartners, och att samarbeta med skolor i olika projekt säger Cathrin. Hon förklarar 
att ambition är att alla låntagare ska få samma utrymme på biblioteket, men det är jättesvårt. 
De driver demokratiaspekten att alla ska kunna ta del av biblioteket. 
 
Det har aldrig varit diskussion om eller på tal att ha TV-spel på Cathrins bibliotek. Frågan har 
väckts precis nu för Cathrin när hon har läst om Malmö stadsbibliotek. Barn är inte vuxna 
förrän de är 18 år och där finns det ett dilemma när det gäller medier och hur utlåningen sker. 
TV-spelen kostar mycket pengar att ersätta. Cathrin menar att hon inte vet hur hon skulle göra 
med en eventuell åldersgräns (som hon såg att de hade på Malmö), då hon ansvarar för barn 
upp till 16 år. Hon vet inte var på avdelningen TV-spel skulle kunna placeras. Anslagen finns 
inte heller. Cathrin berättar att hon är väldigt främmande för TV-spel och att hon aldrig har 
brytt sig om TV-spel och det är kanske mycket därför också, menar hon, som hon inte själv 
känner att det har varit intressant. ”Nu när jag har fått tanken, så kommer jag ju inte att lägga 
ner det utan jag kommer att fundera runt det här och se på marknaden vad som finns och 
försöka skaffa mig mer kunskap om det.” Cathrin menar att så fort man börjar med någonting, 
ett nytt medium till exempel, så får det inte bli statiskt, det måste växla och byggas på för det 
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är ju ett åtagande man gör. CD-romspelen som finns på biblioteket slits, fördärvas och måste 
ersättas med nya och då skulle tv-spel vara ytterligare ett medium som de här problemen 
uppstod med. Om det dessutom blir på bekostnad av något annat – vad skulle man ta bort 
istället. Cathrin säger att de har många olika typer av medier på hennes bibliotek, många olika 
grupper som de riktar sig mot.  
 
Cathrin berättar att hon köper in ganska mycket CD-romspel. I baktanken finns ändå att man 
ska lära sig och få ut någonting av det som man spelar, så som kunskaps- eller lek- och 
lärspel. Detta stämmer väl överens med bibliotekets folkbildarideal menar Cathrin.  
Införandet av CD-romspelen på biblioteket var naturligt, anser Cathrin. Anledningen kan vara 
att det blev ett tryck på biblioteket att ha datorer. I datorerna på barnavdelningen ville de 
också ha ett antal spel. Det fanns ju inte en dator i varje hem på den tiden. Cathrin säger att de 
i första hand köper in från BTJ. När de köper in datorspel är de recenserade i BTJ:s katalog. 
Det hela blir också mycket enklare vad gäller t.ex. licenser, för då är det ju redan klart med 
det. De har även köpt in från en del andra ställen, men Cathrin menar att de är ganska styrda 
av BTJ på grund av det här med licenser för spel. 
 
Enligt Cathrin har det aldrig varit en enda fråga om inköp av TV-spel från låntagare. 
Cathrin menar att bibliotekarierna är mycket mer lyhörda idag än de var för 20 år sedan när 
det gäller inköpsförslag. Finns det en rimlighet i det man önskar så köps det in. ”Det är klart 
att blir det väldigt stort tryck på det här med TV-spel så är vi ju verkligen tvungna att fundera 
på det ordentligt”. Man kan lämna inköpsförslag i informationsdisken och på hemsidan och 
Cathrin anser att låntagarna är medvetna om att den möjligheten finns. Sedan händer det ofta 
att både barn och vuxna tar kontakt med bibliotekarierna och ger spontana förslag. Cathrin 
säger att man försöker köpa in det som folk frågar efter, men någon slags relevans måste 
finnas. Man vill ju att alla ska känna sig välkomna till biblioteket. Syftet med att satsa på 
fantasy, manga och andra trender är att försöka få ungdomar till biblioteket. 
 
Cathrin menar att hon granskar kvalitet och recensioner som med alla andra medier när det 
gäller datorspel. Hon väljer ofta pedagogiska spel som har någonting att lära ut samtidigt som 
de är underhållande. Det kan gärna vara t.ex. SimCity som är väldigt skapande och kreativt. 
Det får inte förekomma våldsinnehåll. Cathrin säger att hon inte kan svara på om det är någon 
skillnad på dator- och TV-spel för hon har så liten kunskap om just TV-spel. 
 
Samma kvalitetskriterier skulle gälla för tv-spel som för andra medier. Cathrin anser att hon 
inte kan ställa sig bakom skjuta- och dödaspel. Hon nämner att det finns många som försvarar 
att barn behöver denna typ av spel, men det tror inte hon. Det ska i alla fall finnas någon tanke 
bakom, spel som bara går ut på att jaga eller döda kan hon inte se någon mening med. 
Spekulativt våld i böcker är inte heller något som biblioteket ställer sig bakom, men visst kan 
det förekomma våld i böcker. Skillnaden är att där är det ju upp till ens egen fantasi. 
 
Cathrin har den tanken att ett spel ska vara pedagogiskt eller utlärande för användarna, men 
hon tror inte att de själva tänker speciellt på det. Visst skulle hon kunna tänka sig att köpa in 
t.ex. ett karaoke-spel som bara är underhållande. Det är ju inte något som är skadligt på något 
sätt. 
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5.4  Diana 
 
Diana arbetar som barnbibliotekarie på ett stadsbibliotek i en liten svensk stad. Hon har 
arbetat som bibliotekarie i sex år varav de två senaste på sitt nuvarande bibliotek. Diana har 
huvudansvaret för inköp och verksamhet på barnavdelningen. 
 
Diana berättar att hennes bibliotek har väldigt liten ungdomsverksamhet. På biblioteket har de 
diskuterat detta och de ska försöka satsa lite mer på ungdomar vissa år och alternera med barn 
andra år. De tycker själva att den biten inte riktigt hinns med då den mesta tiden läggs på låg- 
och mellanstadium. Diana anser att det finns en ganska stor skillnad i hur biblioteket riktar sig 
mot barn och mot ungdomar och att olika låntagargrupper får olika utrymme. Hon säger dock 
att det är svårt att veta hur man ska arbeta med ungdomar. Man har diskuterat om det går att 
ordna en ungdomshörna eller en unga vuxna-hörna på biblioteket. På barnavdelningen blandar 
man Hcg och Uhc. På barnavdelningen finns även en dator med Internetuppkoppling för barn 
upp till 13 år. För de äldre ungdomarna och vuxna finns fyra datorer som går att boka men det 
går inte att spela några spel på dessa datorer. De medier, förutom böcker, som är riktade mot 
ungdomar är till exempel filmer och datorer. Datoriseringen har gjort att biblioteket har lockat 
till sig nya grupper menar Diana. 
 
På Dianas bibliotek har man inte diskuterat TV-spel överhuvudtaget. Diana har inte läst 
artikeln om Malmö stadsbibliotek men hon är medveten om att de har börjat köpa in TV-spel. 
Diana tror att biblioteket ställer sig ganska öppet till att ta in nya medier, men det handlar om 
att kunna göra ett urval och ha kunskap om mediet ifråga. Det kan uppstå problem vid 
övergångar till ett nytt medium i inledningsfasen. Diana är inte personligen för eller emot TV-
spel, men hon menar att hon inte kan så mycket om mediet överhuvudtaget. Hon spelar inte 
själv. Diana tror att om de överhuvudtaget kommer att ta in TV-spel på biblioteket så ligger 
det i så fall längre fram i tiden. Om det är flera bibliotek runt omkring som skaffar TV-spel så 
blir trycket större såklart, menar Diana. Hon säger även att ekonomin styr mycket vad som 
köps in till biblioteket ”... det är ju bara det som det handlar om, det är ju ekonomin alltså. 
Man skulle ju vilja göra mycket mer, men då är det ju prioriteringar.” 
 
 
Diana berättar att de på biblioteket inte har speciellt mycket CD-romspel och att deras enda 
inköpskanal för spelen är BTJ. Hon menar att urvalet styrs väldigt mycket av vad som erbjuds 
i BTJ:s häften. Det handlar ju också om att licenserna ska vara klara. De datorspel som finns 
från BTJ är oftast för yngre barn säger Diana, det finns inte alls mycket för ungdomarna. 
Eftersom de bara har en inköpskanal för spel lägger de inte heller något krut på att läsa 
tidningsrecensioner av spel. ”Det beror ju jättemycket på det här att man inte själv spelar och 
att man inte är så himla intresserad som gör att man inte kollar upp det här med CD-rom, vad 
man kan köpa CD-rom någon annanstans och TV-spel och sådär.” Diana menar att det ofta 
finns en litteraturkoppling när det gäller de inköpta datorspelen och hon tycker att det är roligt 
att det blir så bland annat för att barnen kan känna igen sig. En orsak till att det inte finns TV-
spel på biblioteken tror Diana kan bero på att med datorns intåg på biblioteken blev det 
naturligt att satsa på just datorspel. Men en annan orsak är ju även att BTJ inte tillhandahåller 
TV-spel.  
 
Det finns möjlighet att lämna inköpsförslag till biblioteket. Man kan lämna in muntligt eller 
skriftligt till informationsdisken men inte via hemsidan. Det förekommer inga förslag på CD-
romspel eller TV-spel vad Diana vet. När det gäller musik går man ut mer aktivt från 
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bibliotekets sida och ber om inköpsförslag. När personalen sedan har sina inköpsmöten tas 
förslagen från låntagarna upp för diskussion. 
 
I kvalitetsdiskussioner tycker Diana att man kan märka generationsklyftan bland yngre och 
äldre bibliotekarier. Hon tar som exempel långserier av typen Wahls trömsböcker. Diana tror 
själv att det fyller en funktion för barn att läsa det medan en del äldre kolleger inte tycker att 
barn ska läsa sådant. De har inga speciella krit erier när det gäller inköp av CD-romspel 
förutom att de ska vara bra spel av god kvalitet. Diana menar att spel med våldsinnehåll och 
liknande behöver hon inte ta ställning till eftersom inköpen sker via BTJ som redan har 
granskat spelen och också därför att det nästan bara finns spel för yngre barn. Diana tycker 
inte att det finns någon egentlig kvalitetsskillnad mellan dator- och TV-spel, men återigen 
säger hon att hon egentligen inte kan speciellt mycket om mediet. Hon har inga värderingar 
vad gäller spelens funktioner, så som att det skulle vara nyttigt eller pedagogiskt. Det kan 
mycket väl vara enbart underhållande tycker Diana. 

 

5.5  Erika 
 
Erika arbetar på ett stadsbibliotek i en mindre svensk stad. Hon har arbetat som bibliotekarie i 
knappt ett år, och ansvarar för barn- och ungdomsavdelningen tillsammans med en 
biblioteksassistent. Erika har huvudansvaret för inköpen på avdelningen.  
 
Barn- och ungdomsavdelningen är den mest prioriterade och utåtriktade verksamheten på 
biblioteket. Bokprat på biblioteket har man kontinuerligt med högstadieungdomar. Erika och 
en kollega till henne är just i färd med att börja med Demoteket som riktar sig mycket till barn 
och ungdomar. De har beställt en särskild hylla som ska placeras i ungdomsrummet. Erika har 
en förhoppning att Demoteksatsningen ska föra med sig att fler ungdomar kommer till 
biblioteket. I samband med att biblioteket byggdes om tillsattes en ungdomsgrupp som fick i 
uppgift att ordningsställa ett rum där ungdomar kunde hålla till. Det har nu gått några år sedan 
dess och möblemanget börjar bli nedslitet, men Erika säger att när det är dags för renovering 
blir det nog inte i samarbete med en referensgrupp på grund av begränsade ekonomiska 
resurser. Bredvid ungdomsrummet finns ett IT-galleri med fyra Internetuppkopplade datorer 
med en undre åldersgräns på tio år. Det finns ingen övre åldersgräns på dessa datorer. På de 
datorerna finns inga spel inlagda och det förekommer inte att det lånas datorspel i lånedisken 
som sedan spelas på plats. På barnavdelningen finns en dator med ett par datorspel inlagda. 
Erika tycker inte att det är så mycket som egentligen riktar sig främst till ungdomar. Hon 
nämner musik, litteratur i ungdomsrummet, men framförallt datorerna. Ungdomar är en svår 
grupp att få till biblioteket. Upp till fjorton, femton kan man fånga in dem, men sen går de 
över att nästan hellre söka sig till vuxenavdelningen. Högstadieungdomarna använder även 
rummet till att göra sina läxor och grupparbeten. Erika tolkar det som att om man gör om där 
så ska man rikta sig mot ungdomar i högstadieåldern, för det kan vara så att de äldre 
ungdomarna vill hellre identifiera sig med de vuxna och därför väljer att inte vara i 
ungdomsrummet. Erika känner sig kluven inför vad biblioteket egentligen ska stå för. Hon 
inser ”…att man måste ha nya perspektiv, man måste tänka nytt, men samtidigt så vill jag ju 
bevara någonstans ett bibliotek. Att här finns boken då, som ett media som vi vill behålla med 
text och läsfrämjande och så vidare. Samtidigt så lånar ju vi ut filmer, musik och CD-romspel. 
Det finns ju också med, men fortfarande är det boken som är i centrum eller i fokus och sen 
vet jag ju inte om det kommer att fortsätta så och jag tänker inte motarbeta heller om man 
kommer på andra saker”. 
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På biblioteket har man inte diskuterat om eventuellt inköp av TV-spel. Erika har talat med en 
del kolleger och de förhåller sig avvaktande. Hon tror att det finns en osäkerhet över de 
kvalitetskriterier som gäller och hur vet man vad man ska köpa in i så fall. Hon tror att det kan 
vara ett sätt att få hit en ny målgrupp som kanske i första hand inte är ute efter att låna böcker 
och att syftet inte behöver vara det utan att biblioteket lika väl kan vara en mötesplats. Erika 
menar att TV-spel kan ses som en del av de ungas kultur, som även den borde finnas 
representerad och att det är viktigt att inte stänga några dörrar. När hon pratat med sina 
kollegier om TV-spel har hon inte upplevt att någon har reagerat negativt på det och hon tror 
att det kan ha och göra med att det är en ganska ung personal på biblioteket. Erika känner sig 
kluven inför TV-spel. Hon är både för och emot, men hon tycker att man gott kan testa så som 
man gjort till exempel med musik. Det handlar ju också om ekonomiska resurser och kommer 
man i det läget att man får välja bort något annat så kommer ju situationen i ett helt annat 
läge, säger Erika. Hon tror trots allt att det kommer att bli TV-spel på biblioteket. 
 
Vid urval av datorspel utgår Erika ifrån BTJ:s listor där spelen finns recenserade. Pippi och 
Alfons spel är populära och efterfrågade så de brukar hon köpa in och hon har aldrig råkat ut 
för att låntagarna har varit missnöjda och velat byta. Den typen av spel är så pedagogiskt 
upplagda så det urvalet tycker hon inte är svårt. Flertalet av spelen köps in från BTJ och 
spelen därifrån riktar sig främst till barn och inte mot ungdomar. 
 
Inköpsförslag kan lämnas in i lånedisken, vid fackinformationen och ute på anslagstavlorna i 
biblioteket och där är det meningen att man ska lämna in lästips med mera. På bibliotekets 
hemsida finns personalen och deras mejladresser tillgängliga så att man kan nå dem direkt den 
vägen. Hon berättar att det har kommit in en förfrågan om TV-spel till personalen. 
 
Erika tror att det finns en skillnad mellan datorspel och TV-spel. Hon upplever att det finns 
mer kunskapsorienterade och pedagogiska datorspel som hon inte tror finns på samma sätt 
inom TV-spel. TV-spel står mer för ren underhållning, gissar hon. Det skulle vara väldigt 
svårt att göra urvalet inom TV-spel eftersom det är ett medium som hon inte alls känner till 
och att det är en fördel om man själv spelar och tycker att det är roligt. Pedagogiken är en 
punkt som Erika tycker är viktig, men samtidigt säger hon att man kanske måste tänka om. 
Vad är egentligen kunskap, hur inhämtar man den och vad gör man med den och så vidare. 
Erika betonar ”… att om det är de här TV-spelen där man mejar ner folk och sånt. Nej, det 
tycker jag inte hör hemma på bibliotek. Det kan de sitta hemma och spela faktiskt. Jag vill 
inte att det är kvinnoförnedrande heller på TV-spelen. Det är inte det som biblioteket ska stå 
för. Policyn är ju också den att det inte ska vara förnedrande eller innehålla våld. Sen är det 
alltid svårt att sätta gränser för vad som är våld”. 
 
Erika tror att man måste vara lyhörd för vad folk frågar efter. Men att det samtidigt är viktigt 
att exempelvis klassiker och det som är litteratur som har någonting nytänkande, som har ett 
nyanserat språk och som inte använder klichéer ska finnas på biblioteket. Det kan absolut vara 
ren underhållning, men inte använda sig av ett språk som det känns att det här har jag läst 
tusen gånger, menar Erika. Erika säger att då tänker hon på det här som kallas för finkultur 
och då är det viktigt att biblioteket finns och att det inte bara är förunnat en liten klick i 
samhället, utan man har det här tänkandet att sprida finkulturen till den breda massan. Erika 
menar att det nog inte är alla som tänker så, men att hon tycker att det är en viktig uppgift för 
biblioteket. Tanken är också att alla, oavsett vem man är, när man kommer in i biblioteket ska 
känna att man är välkommen. Vid inköp av skönlitteratur på vuxenavdelningen är det 
betydligt öppnare vid urvalet än på barnavdelningen, men man följer självfallet den allmänna 
inköpspolicy som gäller på biblioteket. Rent språkligt sett finns det mer överseende på 
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vuxenavdelningen jämfört med barnavdelningen. Erika menar att vissa böcker behövs för att 
det ska bli en diskussion och en debatt för mångfalden. Det är jättesvårt vad man ska köpa in 
för det blir farligt med censur.  

 

5.6  Frida 
 
Frida arbetar på ett stadsbibliotek i en mellanstor svensk stad. Hon är ganska nyutbildad som 
bibliotekarie och fick sin examen för ett par år sedan. De första åren som timvikarie arbetade 
Frida på alla avdelningarna på biblioteket, men sedan en tid tillbaka är hon anställd på barn- 
och ungdomsavdelningen. 
 
På biblioteket anordnas bokklubbar, dels en för åldrarna åtta till tolv år och en annan för 
åldrarna tolv till sexton. Det ordnas även skrivarverkstäder. Biblioteket samarbetar mycket 
med musikskolan, som anordnar aktiviteter, där skrivarkurser är ett exempel. Biblioteket 
fungerar även som ett integrerat gymnasiebibliotek med anställda gymnasiebibliotekarier som 
ansvarar för den verksamheten. Dessa bibliotekarier har vid ett par tillfällen anordnat ”Poetry 
Slam” som har varit väldigt uppskattat. Många skolklasser besöker biblioteket och då erbjuds 
bland annat bokprat och bibliotekskunskap. Det finns en ungdomshörna med utvald litteratur 
och några sittplatser. Frida säger att där har ungdomarna inte själva varit med och utformat 
miljön, men att det finns planer på att starta ett ungdomsråd. Det finns verkstäder för barn och 
ungdomar och hon funderar på om man kan hitta på något där som kan tilltala de lite äldre 
ungdomarna. ”Det är en sån svår grupp”, säger hon. Frida tycker inte att det är någon egentlig 
skillnad på den verksamhet som man riktar mot barn eller ungdomar. ”Det är bara det att barn 
är så entusiastiska, de kommer jättegärna på allting. Sen när man försöker ha för äldre så 
kommer det ju inga. Det är jättesvårt”. En lösning tror Frida är att få dem mer delaktiga i 
verksamheten, att låta dem själva få ta initiativ till vad de vill göra. Det är en metod som man 
använder sig av på fritidsgårdarna, som biblioteket också har ett utbyte med.  
 
Frida säger att biblioteket förmodligen ska köpa in TV-spel. När man har diskuterat vad som 
kan göras för de lite äldre ungdomarna har TV-spel nämnts som ett medium som kan vara 
intressant för biblioteket. På barndatorerna finns också ett antal datorspel installerade, bland 
annat Backpacker och det vill gärna de äldre spela. Den övre åldersgränsen på dessa datorer är 
sexton år och därför samlas de yngre ungdomarna där eftersom den nedre åldersgränsen i 
datorsalen är sexton år. Därför ska biblioteket installera två nya ungdomsdatorer och sätta 
dem lite åtskiljt, för de små barnen vill inte sitta med ungdomarna. I samband med detta 
resonemang kom idén upp att ha två Internetdatorer och två speldatorer, och då kunde man 
istället för de sistnämnda ha TV-spel istället. Det är tekniskt sett enklare, inte så mycket som 
man kan pilla sönder och de flesta spel finns som både datorspel, och TV-spel, fast det är bara 
olika varianter. Frida menar att än så länge är tanken att de ska sitta på biblioteket och spela 
och inte ha utlåningsverksamhet. Däremot tror hon inte att någon är negativt inställd till att 
låna ut på sikt, men det är ingenting som har diskuterats i nuläget. Det fanns som förslag på en 
aktivitet, att man kunde ha tävlingar sinsemellan med olika turneringar.  
 
När det gäller urval av TV-spel säger Frida att våld vill man ju inte ha. När hon har gått 
igenom utbudet av TV-spel tycker hon att de är ganska våldsamma. Frida tror att TV-spelen 
är våldsammare än datorspelen. Att sätta åldersgräns när det gäller att spela, ser Frida som ett 
sätt att separera barn och ungdomsgruppen. Backpacker, Rollercoaster, racerspel och 
strategispel, som fotbollsspel, är exempel på TV-spel som biblioteket har planer på att köpa 
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in. Vissa spel går bort, som exempelvis The Sims, eftersom det tar för lång tid. Det bygger på 
att man måste kunna spara och det tar flera timmar att spela. Anledningen till att inte 
biblioteket tidigare har satsat på tv-spel istället för datorspel, tror Frida, beror på att när 
datorerna gjorde sitt inträde på biblioteket föll det sig naturligt att köpa in datorspel. Därför 
har det blivit en självklar utveckling. Hon tror inte att TV-spel på något sätt har setts som ett 
”sämre” medium jämfört med datorspel och därför valts bort på biblioteket.  
 
Frida vet inte vad det kan bero på att biblioteket inte har några datorspel för de lite äldre 
ungdomarna. Hon tror att biblioteket köper in de flesta datorspel från BTJ, men att det även 
finns någon annan inköpskanal. På BTJS:s listor tycker hon att de flesta spel verkar ganska 
tråkiga, så hon har varit inne på Google och tittat på spelrecensioner. När det gäller datorspel 
är man annars ganska beroende av BTJS:s recensioner, om man inte själv spelar. Det är 
annorlunda med litteratur där man själv lättare kan bilda sig en egen uppfattning om 
kvaliteten. Vissa datorspel är inte lönt att köpa in som exempelvis racerspel. Då är det mycket 
bättre med TV-spel, så den typen av TV-spel har man tittat på och tänkt köpa in. 
 
Frida menar att små barn sätter sig inte att spela datorspel för att lära sig något. Det är vi 
vuxna som tror det. Sen lär de sig något ändå. Egentligen anser hon att det ska vara 
funktionellt, de ska klara av det och det ska vara roligt att spela. Det ska vara belöningssystem 
som barnen förstår. Hon tror inte att det är någon skillnad på äldre och yngre barn i det fallet. 
Det ska vara underhållande.” Man spelar ju för att det är roligt”.  
 
Frida tycker att biblioteket är ganska bra på att ta hänsyn till ungdomarnas önskemål när det 
gäller inköpsförslag. Om man tycker att man har en motsvarande bok, exempelvis när det 
gäller faktaböcker, så hänvisar man till den istället. ”Är det något som är jättedåligt så köper 
jag inte in det”, säger Frida. Hon nämner att de senast köpte in Carolina Gynnings bok på 
anmodan från en låntagare, även om Frida själv kände sig tveksam till just den boken. När det 
gäller TV-spel känner hon inte till att de har fått in någon förfrågan. 
 
Den inköpspolicy som gäller på biblioteket innebär att rasistiska inslag, porr och våld taget ur 
sitt sammanhang inte får förekomma. När man tittar på recensionerna får inte heller 
funktionaliteten vara jättedålig. Frida tycker att tv-spel är ett medium som hör hemma på 
biblioteket, eftersom Internet och datorspel redan har sin givna plats. När det gäller 
diskussionen om barn blir våldsamma eller ej av att spela TV-spel, tror hon generellt sett att 
det är mer faktorer runt barnet som sammantaget påverkar hur reaktionerna blir av våldsamma 
spel. Därmed inte sagt att biblioteket ska ha våldsamma spel, för det är inte aktuellt. Och det 
är naturligtvis inte bra att sitta för länge med en och samma aktivitet. Frida har nyligen varit 
på en kurs som handlar om Internetresurser för barn och unga och efter den så känner hon sig 
mer benägen att stänga av Internet. Där finns en massa grejor som man inte vill ha på 
biblioteket. ”Ett spel vet man ju i alla fall vad det är”, menar Frida. Hon berättar om 
våldsamma on- line spel som man inte har någon koll på. Hon menar att vi på biblioteket 
bestämmer ju ändå vad vi ska ha för urval och då borde vi ju också kunna bestämma vilka 
sidor som får visas på Internet, men där är demokratiaspekten viktig. 
 
Även om man från bibliotekets sida har förhoppningar att de ungdomar som kommer för att 
spela TV-spel också ska få med sig en bok hem, tror inte Frida att så blir fallet. 
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5.7  Gerd 
 
Gerd blev klar med sin bibliotekarieexamen för femton år sedan. Sedan dess har hon arbetat 
på olika slags bibliotek. Nu arbetar Gerd på stadsbiblioteket i en större stad sedan flera år 
tillbaka. Hon är barn- och ungdomsbibliotekarie med ansvar för de yngre barnen.  
 
Stadsbiblioteket har inte så mycket uppsökande verksamhet, mest bjuder man in olika grupper 
att komma till biblioteket. Skrivarkurser är något som Gerd har arrangerat flera gånger, då för 
åldrarna upp till 15 år. När det gäller övrig programverksamhet för barn och ungdomar så 
poängterar hon att det är bra att biblioteket även vågar ta upp lite smalare ämnen. Än så länge 
ska ju biblioteket stå för ett kvalitativt urval och ha bredd i sitt bestånd menar Gerd. Några 
medier riktade speciellt mot tonåringar eller ungdomar tycker inte Gerd att det finns. ”Det 
finns nog medier som dom [ungdomarna] vill att de ska vara speciellt för dom, men jag tycker 
inte det. Jag tycker till och med manga börjar bli… att det är liksom mer precis som i Japan, 
att det är fler vuxna som läser manga också.” Det finns fyra datorer på barn- och 
ungdomsavdelningen, men Gerd ser gärna att det blir fler.  
 
Diskussioner för införandet av TV-spel har startats på biblioteket. Gerd menar att de först 
måste bekanta sig med vad det är och se vad som finns på marknaden. I ett första skede har 
man tänkt låna ut spelen. Börjar man att låna ut spelen så kommer det säkert också mer i 
fokus, och de funderar på om man längre fram även kan låta ungdomarna sitta på biblioteket 
och spela. Gerd säger att hon egentligen inte ser några begränsningar i det här med TV-spel, 
men fortfarande befinner man sig i planeringsfasen. När det gäller åldersgränser tänker de 
följa de gränser som finns på spelen. Åldersgränsen är även till för att någon ska kunna ta ett 
ekonomiskt ansvar för spelet, att det inte blir förstört. Några frågor om de har TV-spel har 
kommit in och någon förälder har gett förslag på vad de skulle kunna köpa in. Varför 
biblioteken i allmänhet har valt att köpa in datorspel och inte TV-spel tror Gerd kan bero på 
att de tidiga TV-spelen var mera actionbetonade än datorspelen. Hon säger att hon själv tror 
att det fanns en kvalitetsskillnad men att hon inte har några belägg för detta. 
 
Gerd säger att de är hänvisade till de förlag eller distributörer som har köpt loss licensen till 
datorspelen. Dessa är förutom BTJ också FörlagEtt. Hon menar att de inte har speciellt 
mycket spel. Recensioner av spel är nästa obefintliga i BTJ:s kataloger säger Gerd. Det är mer 
en redogörelse för innehållet i spelet medan böcker till exempel får regelrätta recensioner.  
 
Gerd menar att biblioteket idag köper in mer böcker efter inköpsförslag än vad man gjorde 
förr. Vissa långserier av typen Wahlstömsböcker köper man in och man har även köpt in 
mangaserier, till exempel Dragonball. De köper inte in alla böcker i en serie men ett urval så 
att det i alla fall finns på biblioteket. 
 
Gerd säger angående kvalitet att hon tycker att barn och vuxna ska har roligt med spelen. 
Våldsamma spel tycker hon inte att biblioteket ska köpa in. I alla fall inte våld som är taget ur 
sitt sammanhang. Gerd tycker att det finns en slags gräns där, i alla fall för henne personligen, 
men det är sådant som måste diskuteras tillsammans av personalen vid inköp. Det som 
självklart inte ska finnas i spelen är rasism och porr. Gerd säger också att de har lättat på sin 
kvalitetspolicy som har varit väldigt sträng på hennes bibliotek. Man har tyckt att i alla fall 
när det gäller barn och ungdom så kan barnen läsa allt i skolan, och på skolbiblioteken kan 
man ha allt för lästräning. Men folkbiblioteket skulle mer stå för ett kvalitativt urval, för en 
fritidsfunktion, och då skulle man kunna hitta även den smalare litteraturen där. Gerd menar 
”…att på 70- och 80-talen så var det fortfarande folkbildningssjälarna, så man hade det här att 
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man skulle ge folk det bästa och sedan kunde bokhandeln och kiosken sköta resten så att 
säga.” Nu har man på biblioteket öppnat upp när det gäller de här tankarna, mainstream vill 
man inte ha, men bibliotekets uppdrag är också att köpa in det som folk önskar ska finnas där. 
Nu tänker man mer att barn behöver läsa allt, bara de läser, för att få upp sin lästeknik. 
Parallellt med det finns givetvis innehållet men ” … innehållet har de ju hela livet på sig att 
utveckla om dom nu vill det, det finns ju faktiskt inget belägg för att man blir en bättre 
människa av att läsa. Tyvärr.” Gerd berättar att de har haft möten med just 
kvalitetsdiskussioner och hon menar att bibliotekariernas förhållningssätt till kvalitet är 
väldigt dubbelt. Dels finns det låntagare som anser att det som är bra med biblioteket är att 
man vet att där får man något bra, biblioteket köper inte in vad som helst. Sedan finns det 
andra som frågar efter till exempel Kitty, och har man då inte det så ”slocknar blicken på dom 
och så vänder dom på klacken”. Gerd menar att då är man som bibliotekarie redan stämplad 
och barnen kanske inte kommer dit mer. 
 

5.8  Gunilla  
 
Gunilla arbetar på stadsbiblioteket i en större stad sedan tjugo år tillbaka. Hon är ansvarig för 
tonårsavdelningen på biblioteket. Gunilla arbetar även med programverksamheten i 
biblioteket, bland annat mot unga vuxna.  
 
Gunilla är den som blir tillfrågad i första hand när det gäller till exempel bokpresentationer 
eller biblioteksvisningar för högstadiet. Inköpen till hela avdelningen görs gemensamt av 
arbetsgruppen. Den programverksamhet som riktar sig till unga vuxna gäller i princip ofta för 
åldrarna femton till trettiofem. Gunilla menar att det är svårt att arrangera program som 
intresserar alla tonåringar, om man kommer beror det ju också på ens eget intresse. 
Biblioteket har bland annat haft skrivarcirklar, författarbesök, serietecknarcirklar och 
mangakurser. Dessa brukar vara väldigt populära och Gunilla säger att ”det har varit sån 
enorm rusning så vi har fått sortera ut då, vissa..” Hon har själv arrangerat skrivarkurser för de 
upp till tjugofem år. Ungdomsverksamheten är något som vävs in mycket i unga vuxna-
programmen.  Uppslutningen på arrangemangen varierar men vissa drar mer. Det är till 
exempel mangaföreläsningar, föredrag om bergsklättring och liknande. Program med mindre 
uppslutning kan innehålla ämnen som globalisering och genusperspektiv.  
Gunilla menar att det är svårt ibland att locka ungdomar eftersom besöken sker frivilligt och 
på fritiden. Biblioteket har en ungdomshörna där det finns skön- och facklitteratur, lyrik och 
tidskrifter. Flera böcker väljer man att ha både på vuxen- och ungdomsavdelningen. Det finns 
fyra datorer som är till för både barn och ungdomar. En av dessa har några spel inlagda, mest 
för mindre barn men även Backpacker för de lite äldre. De andra tre datorerna har 
Internetuppkoppling.  
 
Man har börjat föra diskussioner för att införa TV-spel på stadsbiblioteket och Gunilla menar 
att de är öppna för det. Hon säger även att ska man börja köpa in så får man satsa helt på det 
och inte bara ha några få spel. Detta kommer att ta sin tid. I ett första skede handlar det om att 
låna ut spel och inte att ungdomarna ska sitta på biblioteket och spela. Gunilla säger att de har 
funderat på många olika aspekter på det här med utlån av TV-spel, även eventuellt utlån av 
konsoler, men i dagsläget är det inget bestämt i och med att det fortfarande befinner sig på 
planeringsstadiet. Åldersgränser på spelen tror hon kommer att vara tydligt markerat från 
bibliotekets sida, det är viktigt menar Gunilla. Men man kan inte styra om någon förälder 
kommer och lånar och sedan låter sitt barn spela även om han eller hon inte har åldern inne, 
säger Gunilla. Hon tycker att spel som innehåller våld möjligen skulle kunna vara aktuella om 
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det är våld i ett naturligt sammanhang, men menar samtidigt att hon vet för lite om mediet än 
så länge. Om spelen riktar sig mot unga vuxna så är det möjligt att man har lite andra kriterier 
för innehållet. Biblioteket har fått in en del inköpsfrågor om TV-spel. Gunilla menar att ”det 
är precis som om de nöjer sig med det, det är ingen som har argumenterat eller sådär riktigt 
varit på.” Varför biblioteken har kunnat köpa in datorspel men inte TV-spel tror Gunilla 
delvis kan bero på att spellicenserna för TV-spel inte varit tillgängliga. 
 
Gunilla menar att det finns spel för äldre ungdomar och vuxna, men att det då oftast är fakta 
cd-rom. Gränsen för vad som är kunskapsinriktat och inte, menar hon är en mjuk gräns som är 
subjektiv. Gunilla säger att för ungdomar som är äldre än tretton, fjorton år så kan man även 
hänvisa till bibliotekets olika fackavdelningar och de spelen som finns där. De inköpskanaler 
man använder sig av är BTJ, FörlagEtt och Elevdata. Datorspel riktade mot ungdomar och 
vuxna säger Gunilla är försumbart i BTJ:s kataloger. ”Det finns alltså, någon gång då och då, 
men det är väldigt lite.” ” Jag tror faktiskt BTJ är dåliga på CD-rom.” Gunilla säger att det är 
väl egentligen upp till var och en att leta upp olika inköpskanaler, men det är klart att man 
måste ha licenserna till spelen. Hon menar att det inte är lätt att köpa spel, och det gäller även 
spel på utländska språk som stadsbiblioteket gärna vill ha.  
 
Böcker av typen långserier och mangaserier köper man nuförtiden in ett urval av så att barn 
och ungdomar kan känna igen sig. Inköpsförslag kan man lämna både skriftligt och muntligt 
men även via webben och det är det en hel del som gör, säger Gunilla. Inköpsförslagen går 
sedan till den som har hand om området och är det något som är tvetydigt så diskuteras det på 
inköps- eller mediemöten. 
 
Gunilla säger att man är öppnare på biblioteket nu när det gäller nya medier. ”… är inte det 
lite i tiden att man ska vara publikvänlig, men med en viss kvalitet då, men ändå kanske inte 
stänga dörrarna.” När det gäller spelens funktioner för användarna tycker Gunilla att de gärna 
får vara både pedagogiska och kunskapsinhämtande, men de kan även vara enbart 
underhållande. 

 

5.9  Helen 
 
Helen arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarie vid stadsbiblioteket i en mellanstor stad. 
Hon har arbetat där de senaste fem åren. Helen tog sin examen för arton år sedan och har 
arbetat som barnbibliotekarie sedan dess. 
 
Helen berättar att de på biblioteket har en målsättning att alla barn i årskurs fem ska komma 
på studiebesök och få en visning av biblioteket. På samma gång gör man ett bokprat för 
eleverna. Som en uppföljning till detta så får klassen även ett författarbesök som biblioteket 
arrangerar. När det finns tid och pengar så ordnar man även författarbesök någon gång på 
högstadiet. Hon berättar även att biblioteket samarbetar med andra institutioner som jobbar 
med ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningen. Biblioteket har ingen egentlig 
ungdomsavdelning eller hörna. Helen säger att de är alltför trångbodda för att kunna ordna en 
sådan. Hon säger att väldigt ofta när man pratar med ungdomar och gör undersökningar och 
liknande, så vill de inte vara särskiljda från övrig verksamhet. De vill använda hela 
biblioteket. Helen tycker egentligen inte att det finns några speciella medier som riktar sig 
mot ungdomsgruppen. Hon säger att biblioteket av tradition är böcker men att ”barns 
medievärld och ungdomars medievärld idag ser ju så annorlunda ut och förändras hela tiden 
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och där tycker jag att biblioteken är lite långsamma med att få in de nya mediatyperna men 
det beror ju inte alltid på oss, utan det beror ju också på upphovsrätt och sådana saker att man 
ska få låna ut allting.” ”Det har ju varit jättekärvt med just spelen.”  
 
Helen nämner att visst skulle biblioteket kunna köpa in ett bestånd av TV-spel som nu 
FörlagEtt har börjat erbjuda. Men samtidigt menar hon att det är väldigt få spel som erbjuds. 
”Jag tror ändå att dom flesta spelen som ungdomarna helst vill spela finns på Internet, direkt 
alltså.” Hon menar därför att det inte blir någon marknad för biblioteket att låna ut för de 
spelen finns ju tillgängliga ändå. På Helens bibliotek har ett eventuellt inköp av TV-spel 
diskuterats nu när de såg att det erbjöds av FörlagEtt och för att man redan har avtal med det 
förlaget. Hon säger att personalgruppen är oense när det gäller den här frågan. Det beror dels 
på att de till exempel inte får mer pengar för att kunna göra dessa inköp. Ska man då börja 
köpa in TV-spel så måste man köpa mindre av någonting annat. De har inte tänkt sig att låna 
ut själva konsolerna dock. Helen säger att på hennes bibliotek vill de vänta och se om det 
överhuvudtaget blir någon efterfrågan på TV-spel. På frågan om biblioteket har tänkt sig att 
ungdomarna ska sitta där och spela så säger Helen att det finns en demokratiaspekt på det 
hela. Hon menar att det är väldigt många barn som inte kan vara med i den nya medievärlden, 
som inte har datorer hemma och som därför har kunnat komma till biblioteket och söka 
kunskap och information. Ur denna synvinkel skulle man ju kunna ha en hörna där man sitter 
och spelar både TV-spel och datorspel och kollar på film, lyssnar på musik.  
 
På frågan om vad hon själv har för värderingar runt TV-spel så skrattar Helen och säger att 
hon inte tycker att TV-spelen är farligare än någonting annat. Det är som med allting annat att 
det handlar om vilka begränsningar man sätter som förälder när barn använder ett media. ”Det 
finns ju föräldrar genom tiderna som har tyckt att det har varit förkastligt för barn att läsa. Att 
man får fyrkantiga ögon genom att se på TV för mycket. Videovåldsdebatten som var när 
videofilmerna kom, att det var så himla skadligt.” Om biblioteket ska börja köpa in det i 
framtiden så ska det självklart vara samma kvalitetskrav som gäller för allting annat, menar 
Helen. Personligen, säger hon, så tycker hon att de ska ta in alla barn och ungas medier som 
man har rätt att låna ut. Men inte på bekostnad av vad som helst, man får relatera det till det 
övriga mediebeståndet. Hon menar också att man måste bli bättre på att fråga barnen själva 
vad de vill ha. Helen säger att om de ska vara mer användarvänliga på biblioteket så måste de 
prata mer med sina brukare. 
 
Det var aldrig någon diskussion eller svårt att köpa in och låna ut de datorspel som erbjöds, 
menar Helen. Det har däremot varit väldigt svårt att få tag på de datorspel som låntagarna 
frågar efter för att det har fallit på det här med bibliotekslicensen. Nu däremot anser Helen att 
det har släppts på det väldigt mycket, nu är det mycket lättare. På Helens bibliotek köper de in 
datorspel från BTJ. Även andra förlag hänvisar dit. Det som andra förlag vill ska lånas ut på 
biblioteken erbjuds till BTJ. Hon håller med om att det som erbjuds från BTJ till stor del är 
för yngre barn, att lära sig ett nytt språk, att lära sig stava och de här barnboksfigurerna Alfons 
och Pettson och så vidare. Ett och annat hästspel har väl funnits också, men inte mycket för 
ungdomar, säger Helen. Backpacker har man ju kunnat köpa. Hon berättar även att hon 
nyligen såg att FörlagEtt erbjöd ett fotbollsspel för ungdomar, Soccer manager. På frågan om 
varför hon tror att det fungerar så här så säger Helen att förlagen tjänar ju inte lika mycket 
pengar om biblioteken kan erbjuda utlån av spel. ”De är jätterädda för det och kan inte se att 
den konkurrensen istället bidrar till att de ökar sin försäljning som när det gäller video och 
DVD och musik och allt. Som bokhandlarna, de tycker ju att det är jättebra att vi samarbetar, 
att de finns bredvid varandra.” När det gäller inköp av datorspel försöker man läsa recensioner 
och så, säger Helen. Både BTJ:s och olika sidor på nätet där folk har skrivit recensioner. 
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”Hade vi fått tillgång till fler spel så hade vi köpt fler spel, jag är övertygad om det.” Helen 
säger att det beror ju givetvis också på om ungdomarna vill ha det. Det är sällan barnen och 
ungdomarna kommer och frågar och det är nog för att de tror att vi inte har det och så är det ju 
också, säger Helen.  
 
Inköpsförslag kan man lämna både på biblioteket och via hemsidan. Eftersom barn och 
ungdomar är en prioriterad målgrupp på biblioteken så tas det stor hänsyn till deras 
inköpsförslag. Helen berättar till exempel att biblioteket nyss fick in ett förslag på Idolfinal 
2005 på DVD. Hon menar att det är en sådan typisk grej som man för tio år sedan aldrig hade 
köpt in för att det är så kommersiellt. ”Vad är det som säge r att just för att det är ett TV-
programs musik och kommersialiserade värld att det inte skulle få vara viktigt för barnet att ta 
del av?” Riktlinjer vid inköp av datorspel är samma som för vilket medium som helst. Det ska 
inte vara våldsfixerat eller innehålla pornografi. Språkligt har man dock släppt mycket, säger 
Helen, är det någon som vill ha ett spel och det inte är det allra hemskaste då köper vi in det.  
 
Man har inte åldersgräns för att få låna datorspel och Helen säger att hon inte förstår varför 
vissa bibliotek väljer att ha det. Det finns ingen lag som säger att man måste ha det påpekar 
hon. Helen anser att det är diskriminerande att inte låta barnen få låna själva och säger att 
även böcker kan ju förstöras. Hon tror att det är det nya mediet i sig som gör att folk är osäkra 
på hur det ska hanteras.  
 
Bra kvalitet anser Helen är om någon vill läsa en bok och har behållning av den. Hon säger att 
hon ser det ur ett användarperspektiv. Helen menar även att hon måste lägga en professionell 
värdering i det också, då biblioteket inte har alla pengar i världen och eftersom de har 
kulturpolitiska dokument som de ska gå efter. Därför måste man lägga en annan 
kvalitetsaspekt på saker och ting också när man ska köpa in material till biblioteket, menar 
Helen. Då använder man sig av recensioner och liknande. Professionellt och yrkesetiskt på 
arbetsplatsen så har vi nog ett större ansvar när det gäller barn och unga. Helen säger dock att 
hon egentligen inte vill att det ska vara så, för det är inte deras roll att vara fostrande, det är 
faktiskt föräldrars ansvar.  
 
Helen anser att det finns en skillnad i innehållet när det gäller dator- och TV-spel. Det finns 
inte många TV-spel som är rent pedagogiska utan de flesta som erbjuds är rent kommersiella 
”pang-pang”. Går man in i en spelbutik och tittar så finns det ju till exempel inga TV-spel 
som vänder sig till barn med särskilda behov, säger Helen. Därför kan man inte byta ut 
datorspel mot TV-spel menar Helen. Man kan inte strunta i att köpa datorspel för att istället 
satsa på TV-spel bara för att något förlag har börjat erbjuda det, det går inte, säger Helen. 
Helen tror att skälet till att biblioteket började köpa in datorspel och inte satsade på TV-spel, 
var att det fanns ”snälla” spel, att det fanns barnboksfigurer, att det var de pedagogiska 
förlagen som erbjöd spelen och att de förlagen också kommersiellt tyckte att det var okej att 
låna ut spelen på biblioteken. Hon menar att i TV-spelsbranschen har man inte tyckt det 
förrän nu och det är ju frågan om några stycken. ”Man ville tjäna pengar på dem [TV-spelen] 
bara och det vill man väl fortfarande eftersom det erbjuds så få.” Helen hävdar att det inte 
finns ett utbud för alla i TV-spelsvärlden.  
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6. Analys och diskussion 
 
Här analyserar vi våra informanters utsagor med hjälp av Klassons modeller av bibliotekariers 
tre olika rolluppfattningar. De teman vi har valt i analysen baseras på de teman vi använt oss 
av i intervjuguiden, som vi också har använt oss av i tidigare forskning. Vi anser att dessa 
teman bäst motsvarar vårt syfte och de frågeställningar vi vill ha besvarade i uppsatsen. Vi 
utgår från Klassons modeller, men för att få en fördjupning av analysen, har vi även valt att 
inom varje rubrik lägga till en diskussion där främst litteratur från motsvarande teman i 
tidigare forskningsavsnittet ingår. Vi anser att de kopplingar och diskussioner som kan 
tillföras från den tidigare forskningen ger analysen mer substans. 
 
 
För att förtydliga vårt tillvägagångssätt gör vi först en kort genomgång av de olika 
strategierna. Med marknadsstrategin menar vi sådana utsagor som sätter låntagaren i första 
rummet. Hit hör uttalanden där bibliotekarien inte tar hänsyn till de egna personliga 
ideologiska eller politiska värderingarna och åsikterna vid till exempel inköp och urval av 
olika medier. Hit räknas även utsagor där bibliotekarien resonerar om medier och verksamhet 
primärt ur ett användarperspektiv. Här kan ses en tydlig koppling mellan låntagaren som 
subjekt och bibliotekarien som objekt. Det förmyndarstrategiska förhållningssättet sätts i 
samband åsikter och attityder som lyfter fram de litterära värdena som det självklart viktigaste 
mediet utan reflektioner om vad det innebär för låntagaren. Det handlar om goda bokvanor, 
estetik och ”litteratur som blir klassiker”. Uttalanden som ställer de litterära värdena i ett 
motsatsförhållande till TV- och datorspel och där det förra anses bättre i olika avseenden hör 
också samman med denna strategi. Förmyndarstrategin innehåller inslag av makt där 
bibliotekarien gör sig till talesman för vad som kan sägas vara god eller riktig kultur. 
Bibliotekarien är subjekt och låntagaren objekt. Samspelsstrategin är en dialogmodell. Här 
placerar vi sådana utsagor som ger indikationer på att hänsyn tas till både bibliotekariens och 
låntagarens krav. I denna strategi ger bibliotekarien utrymme båda parters kunskaper och 
erfarenheter. Bibliotekariens personliga värderingar och åsikter spelar roll för olika beslut, 
men det sker en reflektion över hur detta går till och att även låntagaren bör komma till tals i 
en beslutsprocess. I denna jämspelta modell upplever sig både bibliotekarien och kunden som 
subjekt.  
 
De olika strategierna är inte renodlade, utan samma person kan använda olika förhållningssätt 
baserat på de teman som diskuteras. Därför har vi varit noga i vårt analysarbete med att 
poängtera att det är informanternas utsagor som vi ska analysera och inte deras person. Vi vill 
påpeka att vissa gånger så tangerar strategierna varandra, speciellt marknads- och 
samspelsstrategin. När utsagorna har varit svårtolkade, har vi diskuterat oss fram till ett 
rimligt resultat och detta har vi motiverat i analystexten. 

 

6.1  TV- och datorspel på bibliotek 
 
En av våra informanter har i anslutning till detta tema tendenser till ett marknadsstrategiskt 
förhållningssätt i sin utsaga. Helen diskuterar upphovsrätten och säger att ”det har ju varit 
jättekärvt just med spelen”. Hon menar att barns och ungdomars medievärld idag ser 
annorlunda ut och att biblioteken är långsamma med att få in de nya medietyperna, men att 
det ofta beror just på upphovsrätten. Vi anser att detta syftar till marknadsstrategin då det är 
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själva upphovsrätten som ses som ett hinder för vad låntagarna önskar ska finnas på 
biblioteket, och inte bibliotekariens urval. Denna informant tar även upp demokratiaspekten 
när det gäller barn, ungdomar och medier. Hon säger att alla barn inte har tillgång till olika 
elektroniska medier hemma och att ur den synvinkeln kunde biblioteket erbjuda olika spel, 
datorer, film och musik på plats. Här menar vi att marknadsstrategin visar sig i att det, 
hypotetiskt sett, åligger låntagarna att bestämma vad de vill ha. Om urvalet av dessa olika 
medier sedan påverkas av bibliotekariernas olika åsikter och kvalitetskriterier kan det luta mer 
åt samspelsstrategin. Eliasson har tagit upp bland annat det demokratiska målet i sin text 
”Pedagogiska aspekter på datorprogram för barn” (1997a) där hon beskriver det som att 
biblioteket kan erbjuda användarna att lära känna den nya tekniken. I den beskrivningen av 
demokratiaspekten ligger det däremot en nyttofunktion, vilket inte marknadsstrategin direkt 
syftar till. Om biblioteket och dess personal har en pedagogisk grundtanke med hur låntagarna 
ska lära sig tekniken kan även detta förhållningssätt sägas luta mer åt samspelsstrategin, anser 
vi. De hinder som Helen ser för att utveckla ett eventuellt bestånd av TV-spel är att 
personalgruppen är oense, biblioteket får inte mer pengar för att köpa in ett nytt media och om 
de väljer att köpa in det så får de i så fall skära ner på något annat. Rydsjö diskuterar 
resurskonflikten i sin text ”Biblioteken, barnen och informationstekniken” (1997). Hon menar 
att nya medier och böcker ställs emot varandra när resurserna minskar. Vi tolkar det som att 
informanten här identifierar olika praktiska hinder för att kunna arbeta enligt en 
marknadsstrategi, men att detta ändå vore det optimala enligt henne. Denna informant 
understryker att det inte är bibliotekspersonalen som ska sätta gränser för barn och ungdomar 
och ha en fostrande roll, utan det ligger på föräldrarnas ansvar. Eftersom hindren dock 
existerar och tas upp till diskussion av Helen så menar vi att det i just detta fall mer ger 
uttryck för en samspelsstrategi. 
 
Ett förmyndarstrategiskt förhållningssätt kan vi spåra i utsagorna hos ett par av 
informanterna, men hos en av dem är denna strategi mer uttalad. Cathrin säger att hon är 
väldigt främmande för TV-spel och att hon aldrig har brytt sig om det mediet. Här är 
förmyndarstrategin tydlig, då det blir en uppdelning i bibliotekarien som subjekt och 
låntagaren som objekt. Att spelen ska lära ut något och vara kunskapsspel eller lek- och 
lärspel tycker informanten stämmer väl överens med bibliotekets folkbildarideal. 
Förmyndarstrategin syftar bland annat på goda bokvanor, vilket vi anser blir påtagligt i 
hennes uttalande. De goda bokvanorna överförs till spelen som ska ha ett syfte, nyttigt eller 
estetiskt. TV-spelen, som har andra potentialer, vilket till exempel Gee argumenterar för i sin 
text What video games have to teach us about learning and literacy, har kanske svårt att leva 
upp till bibliotekens traditionella folkbildarideal. Gee menar att TV-spel har förmågan att leda 
till ett aktivt och kritiskt lärande och att principen för lärande i bra spel passar bättre med den 
moderna värld som dagens barn och tonåringar lever i. Erika menar att hon känner sig kluven 
inför vad biblioteket egentligen ska stå för, men framhåller bokens värde för biblioteket. 
Enligt förmyndarstrategin är bibliotekarien subjekt, vilket vi anser att detta uttalande pekar på, 
då det snarare är bibliotekariens åsikter som lyfts fram än låntagarnas. I Rydsjös text (1997) 
diskuteras målkonflikten. Den innebär enligt författaren att barnbibliotekarierna är inriktade 
mot läsning, litteratur och språkstimulans och väljer boken framför datorn. I en situation där 
barns villkor försämras både inom och utanför biblioteken, väljer bibliotekarien att försvara 
”basverksamheterna” hellre än att lägga resurser på en ny verksamhet. Vi anser att om 
bibliotekarien resonerar enligt det här synsättet, vilket vi ser tecken på i Erikas utsaga, så 
syftar till det ett förmyndarstrategiskt förhållningssätt. 
 
Betoning på sams pelsstrategin har tre informanter i sina uttalanden. Barbro menar att hennes 
bibliotek inte har startat med TV-spel än, men att man är på gång. Hon säger att man inte vill 
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hamna i samma tonläge som med videodebatten på 1980-talet. ”Det är en farlig fälla.” Här 
anser vi att informantens utsaga hamnar inom samspelsstrategin då hon lyfter fram de 
erfarenheter om nya medier som bibliotekarierna har tillägnat sig de senaste tjugo åren, 
samtidigt som hon poängterar att man är positiv till att köpa in TV-spel. Hon nämner även att 
resurserna inte har följt med när det gäller utveckling och utökande av nya medier och att man 
därför kan hamna i dilemmat att behöva ta bort något annat till förmån för TV-spel, vilket kan 
kopplas till resurskonflikten som vi nämnde i samband med marknadsstrategin ovan. 
Informanten belyser de praktiska hinder som eventuellt kan hämma ett TV-spelsbestånd men 
nämner inte, i motsats till Helens uttalande i marknadsstrategin, hur hon skulle förhålla sig om 
inte hindren förelåg. Barbro funderar på om det kan vara en nackdel att många bibliotekarier 
är i medelåldern och känner sig osäkra och oinsatta i nya medier. Detta uttalande menar vi hör 
hemma inom samspelsstrategin eftersom informanten här är medveten om och reflekterar över 
vilka brister på kompetens som kan hindra bibliotekarierna när det gäller att köpa in TV-spel 
till biblioteket. Eliasson tar upp generationsfrågan i sin text ”Nedslag i verkligheten – 
Exempel på datorverksamhet för barn på folkbibliotek” (1997b). Hon skriver där att det inte 
är någon självklarhet att det beror på ålder om den tekniska kompetensen saknas på 
biblioteket. Enligt Eliasson kan det ofta handla om bibliotekariens personlighet, hur man vill 
och kan ta till sig det nya samt hur man förhåller sig till förändringar överhuvudtaget. 
  
Erika säger att hon tycker att TV-spel kan ses som en del av de ungas kultur och att denna 
kultur borde finnas representerad på biblioteket. Samspelsstrategin består här i att Erika 
uppmärksammar ungdomars kulturuttryck samt att hon som bibliotekarie har ansvar för att 
kultur ska finnas på biblioteket. Här kan vi även se en koppling till det kulturella målet i 
Eliassons text (1997a). Där menar hon att elektronisk media inte ska inta någon särställning, 
utan all form av kultur ska finnas på biblioteket. Bodén och Emanuelsson har i en artikel 
”Ungdomar om bibliotek” gjort en studie om hur ungdomar ser på ungdomsverksamheten på 
folkbiblioteket. Där refererar de till Kulturpolitikens inriktning SOU 1995:84, kap.10, som 
bland annat tar upp vikten av att nå även de ungdomar som inte väljer att delta i organiserad 
verksamhet. De pengar som avsattes till barn och ungdomsverksamheten visade sig ha fokus 
på litteratur och uppmuntran av läsning. Detta trots att biblioteken ändrat framtoning och inte 
längre bara erbjuder böcker. Författarna anser att endast en litteratursatsning inte räcker för att 
behålla och dessutom locka fler ungdomar till biblioteken. Ett liknande resonemang för även 
Barbro när hon säger att vi måste tänka mycket mer framåt och se till hur ungdomar idag 
lever, annars förlorar vi dem, menar hon. Vi gör det ändå i vissa grupper, en del försvinner 
från biblioteket av skäl som vi inte riktigt vet, säger Barbro, så därför bör vi använda alla de 
möjligheter som finns för att överhuvudtaget få hit dem. Därför menar Barbro att om 
biblioteket får ökade anslag så tycker hon att de bör ha TV-spel. Hon anser att biblioteket ska 
motsvara hur samhället i övrigt ser ut. Vi anser att informantens resonemang om ungdomar, 
bibliotek och TV-spel hör hemma i ett samspelsstrategiskt förhållningssätt då hon identifierar 
ungdomars erfarenheter och kompetenser. Dock hänger detta på bibliotekets eventuellt ökade 
anslag vilket tyder på att bibliotekets resurser spelar en stor roll för ett eventuellt bestånd av 
TV-spel. 
 
Erika framhåller att hon tycker att pedagogiken är en punkt som är viktig, men samtidigt säger 
hon att man kanske måste tänka om. ”Vad är egentligen kunskap, hur inhämtar man den och 
vad gör man med den?” Erika tror angående TV-spel att det kan vara ett sätt att få en ny 
målgrupp till biblioteket. En målgrupp som i första hand kanske inte är ute efter att låna 
böcker och att syftet inte behöver vara det, utan att biblioteket likaväl kan vara en mötesplats. 
Vi menar att Erikas uttalande hamnar inom samspelsstrategin då hon dels framhåller 
pedagogiken som viktig, en kompetens från bibliotekariehåll, men samtidigt reflekterar över 
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att det finns olika slags kunskap och understryker att boken inte behöver vara ett 
självändamål. Eliasson (1997b) skriver att i hennes undersökning så ansåg bibliotekarierna 
generellt att man genom sin datorsatsning hade lockat till sig nya användargrupper och att alla 
inte skulle använda sig av de tryckta medierna, även om detta däremot var bibliotekariernas 
förhoppning. Frida säger att från hennes bibliotek finns det en sådan förhoppning när de 
startar sin verksamhet. Frida själv tror dock inte att så blir fallet. Hon betonar också 
biblioteket som mötesplats då de tänker låta barnen spela där i första hand. Kanske kommer 
man även att låna ut TV-spel på sikt, men det är ingenting som har diskuterats i nuläget. I 
artikeln ”Computerspil i børnesperspektiv” så menar författarna att datorspel i hög grad är en 
social aktivitet. Att spela ihop är att skapa ett speciellt rum för samvaro. Vi anser att 
informanterna genom att uppmärksamma den sociala aspekten av ungdomars spelande 
ansluter sig till samspelsstrategin. Jessen och Holm Sørensens för en diskussion om 
medievåldets påverkan på barn, vilket även är temat i von Feilitzens text Medievåldets 
påverkan – en kortfattad forskningsöversikt. Hon beskriver olika studier om TV- och 
datorspel som motsägelsefulla och att ingen än så länge har kunnat bevisa att ungdomar blir 
mer aggressiva av att spela och att aggression i de flesta fall beror på andra orsaker. Detta 
påtalar också Frida när hon menar att det rent generellt sett är flera faktorer runt barnet som 
sammantaget påverkar hur reaktionerna blir av våldsamma spel. Därmed inte sagt att 
biblioteket ska ha våldsamma spel för det är inte aktuellt, säger Frida. Hennes uttalande pekar 
på att det är både bibliotekets värderingar samt barn och ungdomars erfarenheter som ska 
samspela. 
 
Alla våra sex övriga informanter har också tendenser till samspelsstrategi i sina uttalanden. 
Agneta, Cathrin och Gunilla nämner att om man ska satsa på ett nytt medium så måste det ske 
helhjärtat. Cathrin säger också att ett bestånd aldrig får bli statiskt, det måste växla och byggas 
på för det är ju ett åtagande man gör. Gunilla menar att det inte går att göra en satsning med 
bara några få spel. Gerd är öppen för både utlåningsverksamhet och att ungdomarna kan sitta 
på biblioteket även om det senare inte kommer att ske i ett första skede. I alla dessa uttalanden 
finns det uttryck för en samspelsstrategisk inställning, anser vi. Det diskuteras om både 
låntagarna och bibliotekarierna som subjekt, även om diskussionerna i första hand utgår från 
vad ett TV-spelsbestånd kan innebära från bibliotekshåll. 
 
Hos Helens uttalande om att det inte finns ett utbud för alla i TV-spelsvärlden, kan vi se 
kopplingar till jämlikhetsmålet i Eliassons text (1997a). Helen frågar sig varför det inte finns 
TV-spel som vänder sig till barn med särskilda behov. Samspelsstrategin blir påtaglig i och 
med att informanten tangerar att det finns ett ansvar hos biblioteket att uppfylla olika gruppers 
behov. Detta blir svårt om inte utbudet finns. Cathrin säger angående bibliotekets satsning på 
datorer och datorspel att det finns en demokratisk tanke med detta. Även hon visar i sitt 
uttalande att biblioteket bör fungera som förmedlare till olika grupper. Hon påpekar att på den 
tiden när datorerna gjorde sitt intåg på biblioteket så fanns det inte en dator i varje hem.  
 
Gunilla sätter fokus på gruppen unga vuxna och anser att där får man börja tänka över sina 
kriterier för spel, något som också Drotner diskuterar i sin text Unge, medier og modernitet – 
pejlinger i et foranderligt landskab, där hon menar att vi kanske måste utveckla formella 
kvalitetskriterier för andra medier än boken. Gunillas diskussion hamnar inom 
samspelsstrategin eftersom hon observerar att gruppen unga vuxna kan ha erfarenheter som 
bör avspeglas i bibliotekets urval av TV-spel. Gunilla menar också att utbudet av datorspel för 
ungdomar och vuxna är försumbart i BTJ:s kataloger. ”Jag tror faktiskt att BTJ är dåliga på 
CD-rom”, säger Gunilla. Gerd menar att recensioner av spel nästan är obefintliga i BTJ:s 
kataloger. Det är mer en redogörelse för innehållet i spelet till skillnad mot de regelrätta 
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recensioner som görs av böcker. Frida säger också att angående recensioner så är man ganska 
beroende av BTJ, men att hon har försökt hitta andra spelrecensioner genom att söka på 
Google. Diana framför också kritik mot BTJ när hon säger att det inte finns mycket där för 
ungdomarna. Även Helen säger att det finns ett litet utbud av datorspel för ungdomar när det 
gäller BTJ. Backpacker har man ju kunnat köpa och nu senast ett fotbollsspel från FörlagEtt, 
menar hon. Gunilla anser att egentligen är det väl upp till var och en att leta upp olika 
inköpskanaler, men det är klart att man måste ha licenserna till spelen. Dessa utsagor pekar på 
att informanterna reflekterar över hur urvalet egentligen ser ut hos bibliotekets inköpskanaler. 
Det finns en uppfattning om att ungdomars behov när det gäller spel inte är tillfredsställt, och 
dessutom saknar de recensioner som skulle göra dem själva mer kunniga om spelen, vilket 
antyder att man tycker sig behöva mer kunskaper. 
  
 

6.2  Bibliotek och Ungdomar  
 
Av de nio intervjuade bibliotekarierna fann vi hos två informanters utsagor tendenser till ett 
marknadsstrategiskt förhållningssätt. Klasson menar att kunden tolkar målen för 
verksamheten och bestämmer vad hon/han vill ha och biblioteket verkställer. Här kan ses en 
tydlig koppling mellan kunden som subjekt och bibliotekarien som objekt. I Fridas fall 
grundar vi vår tolkning på hennes utsaga om inköpet av Carolina Gynnings bok Ego girl, som 
hon efter en förfrågan av en låntagare köpte in. Hon säger att hon personligen kände sig 
tveksam till just den boken, men eftersom biblioteket är ganska bra på att ta hänsyn till 
ungdomarnas önskemål valde hon ändå att köpa in den. Helen säger att på biblioteken är barn 
och ungdomar en prioriterad målgrupp så det tas stor hänsyn till deras inköpsförslag. Hon 
berättar om en liknande erfarenhet som Fridas, när hon köpte in Idolfinal 2005 på DVD. Hon 
menar att det är en sådan typisk grej som man för tio år sedan aldrig hade köpt in för att det är 
så kommersiellt. Helen menar ”vad är det som säger att just för att det är ett TV-programs 
musik och kommersialiserade värld att det inte skulle få vara viktigt för barnet att ta del av”? 
Detta uttalande av Helen anser vi pekar på att fokus sätts på användaren i första hand. 
 
Hos förmyndarstrategin finns det enligt Klasson en uppfattning att kunden ses som objekt 
och bibliotekarien som subjekt. I vår tolkning av intervjuerna tycker vi oss hos en av 
informanterna se en tendens åt förmyndarstrategin. Agneta menar att biblioteket inte har några 
referensgrupper för ungdomar och att det till viss del kompenseras av att det i personalens 
arbetsgrupper finns en hel del yngre personer som för in ett nytt tänkande på biblioteket. Vi 
menar att här uppfattas bibliotekarierna som subjekt medan ungdomarna ses som objekt. Vi 
anser att de unga bibliotekarierna trots allt agerar utifrån sin yrkesroll och därför inte kan 
ersätta ungdomarnas egna tankar och sätt att se på verksamheten som kan komma fram i till 
exempel referensgrupper. Andersson och Skot-Hansen menar i sin bok Det lokale bibliotek: 
afvikling eller udvikling att där bibliotek valt att samarbeta med ungdomsråd och exempelvis 
utsett en ungdomsstyrelse har ungdomsverksamheten fungerat bättre. Författarna anser att om 
man ska nå de unga så måste man ha kontakter med den lokala ungdomskulturen. Samma 
resonemang för Rydsjö (1994) i sin text ”Ungdomar och bibliotek” där hon menar att unga 
människor upplever att de har svårt att komma till tals på biblioteket. Hon refererar till Ziehe 
som talar mycket om förändrade läroprocesser där vuxna lyssnar till unga när de önskar 
delaktighet och förändring.  
 
Flertalet av informanterna har inslag av samspelsstrategin i sina utsagor om förhållningssätt 
till arbetet med ungdomsverksamheten. Denna modell är en dialogmodell och vi tycker oss 
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här se en betoning av denna strategi i uttalandena hos tre av informanterna. Frida berättar om 
bibliotekets ungdomshörna där ungdomarna inte själva har varit med och utformat miljön, 
men att det finns planer på att starta ett ungdomsråd. Biblioteket har verkstäder för barn och 
ungdomar och hon funderar på om man kan hitta på något där som kan tilltala de lite äldre 
ungdomarna. ”Det är en sån svår grupp”, säger hon. Frida tycker inte att det är någon egentlig 
skillnad på den verksamhet som man riktar mot barn eller ungdomar. ”Det är bara det att barn 
är så entusiastiska. De kommer jättegärna på allting. Sen när man försöker ha för äldre så 
kommer det ju inga. Det är jättesvårt”. En lösning tror Frida att få dem mer delaktiga i 
verksamheten, att låta dem själva ta initiativ till vad de vill göra. Det är en metod som man 
använder sig av på fritidsgårdarna, som biblioteket också har ett utbyte med. Vi uppfattar 
Fridas resonemang som reflexivt, där bibliotekarien och låntagaren ser sitt samarbete som ett 
jämställt partnerskap och där båda upplever sig som subjekt. Gunilla är ansvarig för 
tonårsavdelningen och arbetar även med programverksamheten på biblioteket. 
Ungdomsverksamheten vävs in mycket i unga vuxna programmen. De arrangemang som 
anordnas har olika stor publikanslutning beroende på temat. Andersson och Skot-Hansen för 
också ett resonemang kring detta och anser att när det gäller ungdomar har få bibliotek 
arrangemang och utställningar som vänder sig speciellt till dem. Det är barnbiblioteket som 
står för de flesta arrangemangen. Bibliotekarierna upplever både en osäkerhet och ett dåligt 
samvete, de frågar vad man ska göra för de unga. Gränsen mellan barn/unga/vuxna är svår att 
dra menar författarna, de unga kan även delta i vuxenarrangemang. Gunilla menar att det idag 
finns en större öppenhet på biblioteket när det gäller nya medier, hon säger ”… är inte det lite 
i tiden att man ska vara publikvänlig, men med en viss kvalitet då, men ändå kanske inte 
stänga dörrarna”. Vi tolkar hennes uttalande som en flexibilitet och ett intresse av att gå 
låntagaren i möjligaste mån till mötes i deras önskemål, men att bibliotekariens roll 
fortfarande är viktig. På Helens bibliotek finns ingen egentlig ungdomsavdelning eller hörna 
och hon säger att de är alltför trångbodda för att kunna ordna en sådan. Samtidigt säger hon 
att väldigt ofta när man talar med ungdomar och gör undersökningar visar det sig att de inte 
vill vara särskilda från övrig verksamhet. De vill kunna använda hela biblioteket. Helen 
understryker att både låntagaren och biblioteket måste samarbeta, vilket pekar på 
samspelsstrategin. Bodén och Emanuelsson tar upp dessa åsikter när de jämför två studier 
som gjorts med sju års mellanrum. I dessa studier fick ungdomar komma till tals om sin syn 
på folkbibliotek och dess verksamhet. I den tidigare studien stod det högt på deras önskelista 
med en egen ungdomsavdelning, vilket inte alls efterfrågades i den senare studien. Författaren 
trodde att det kunde bero på att många bibliotekslokaler hade fått en öppnare planlösning där 
man inte längre eftersträvade åtskillnad mellan användarna samt ett större utbud av film, 
datorer och musik ute på de olika avdelningarna.  
 
Fem informanter har i sina uttalanden tendenser till ett samspelstänkande gentemot 
ungdomarna, även om vi inte uppfattar det som lika framträdande som de åsikter som vi 
tidigare nämnt. Barbro säger att det finns höga ambitioner men att det på grund av 
underbemanning aldrig riktigt hinns med de riktlinjer som finns för barn och 
ungdomsverksamheten på biblioteket. Därför får man prioritera de yngre åldrarna eftersom 
man vet att det är viktigt att börja tidigt. Det finns inslag av samspelsstrategin här även om det 
mest riktar sig mot de yngre åldrarna. Rydsjö (1994) skriver i sin text att alla undersökningar 
som har kartlagt folkbibliotekens tonårsverksamhet har visat att ansvarsfördelningen mellan 
barn- och vuxenbibliotekarierna är en stötesten. Barnbibliotekarierna har utifrån sina egna och 
politikernas prioriteringar fullt upp med verksamheten för de yngre barnen och då hamnar 
tonåringarna mitt emellan verksamheterna. Den dialogmodell som Klasson beskriver där både 
bibliotekarien och kunden samarbetar och där båda ses som subjekt kan vi iaktta i Cathrins 
utsaga att på hennes bibliotek har man tagit hjälp av ungdomarna för att utforma miljön och 
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besluta om vilka medier som ska finnas. Dessutom finns det information tillgänglig hur det är 
att flytta eller studera utomlands, volontärarbete med mera. Andersson och Skot-Hansen 
menar att det lokala biblioteket ska finna en balans mellan att stärka den lokala identiteten och 
samtidigt ska det vara en nyckel till världen, ett ställe som ger valmöjlighet samt erbjuder en 
inblick i nya dimensioner. Cathrin säger också att ”det är oerhört viktigt att försöka hitta 
sådant som berör ungdomar för att locka hit dem till biblioteket och få dem att även upptäcka 
andra saker”, ett uttalande som vi anser knyter an till samspelsstrategin då det innefattar 
ungdomars egen lust såväl som bibliotekariens kunskap. 
 
Diana berättar att hennes bibliotek har en väldigt liten ungdomsverksamhet. Detta har 
diskuterats på biblioteket och man har resonerat sig fram till att satsa på barn eller ungdomar 
olika år. Hon anser att det finns en ganska stor skillnad i hur biblioteket riktar sig mot barn 
eller mot ungdomar och att tyngdpunkten på verksamheten läggs på låg- och 
mellanstadieåldrarna. Det har diskuterats om det går att ordna en ungdomshörna eller en unga 
vuxna hörna på biblioteket. Vi uppfattar Dianas utsaga i vår analys som att hon har en önskan 
och vilja, att lyfta fram ungdomsverksamheten i den övriga verksamheten, men hon inser 
samtidigt de ekonomiska begränsningarna, vilket får konsekvenser för hur verkligen ser ut. 
Erika är tillsammans med en kollega på gång att starta ett Demotek på biblioteket. Hon säger 
att hon har en förhoppning att denna satsning ska föra med sig att fler ungdomar kommer till 
biblioteket. Här, liksom hos Diana, tycker vi oss se en tendens till samarbetsstrategi i hennes 
uttalande om sitt förhållningssätt till ungdomar. Detta synsätt återkommer även i Gerds utsaga 
när hon berättar om att biblioteket idag köper in mer böcker efter inköpsförslag än vad man 
gjorde tidigare. Hon menar att när det gäller vissa långserier så köps det i alla fall in ett urval 
för att det ska finnas på biblioteket. Bodén och Emanuelsson menar i sin studie att få av de 
intervjuade ungdomarna tycker sig kunna påverka bibliotekets inköp av böcker och andra 
medier. Författarna kommenterade detta med att de själva hade reagerat på att man från 
bibliotekshåll så sällan verkade intressera sig för allmänhetens önskemål. De menade att om 
sådant blev mer vanligt förekommande så skulle låntagarna säkert känna sig mer delaktiga i 
verksamheten. Vi har noterat att enligt vad som framkommit i våra informanters utsagor när 
det gäller ungdomars påverkan vid inköp och urval, finns det idag större lyhördhet för 
ungdomarnas önskemål. 
 
 

6.3  Bibliotekariers syn på kvalitet och urval 
 
Tendenser till en marknadsstrategi kan vi se i tre av informanternas uttalanden. Frida 
nämner att hon har köpt in Carolina Gynnings bok på anmodan från en låntagare och det tyder 
på att låntagarna själva har inflytande över vad som ska finnas på biblioteket. Även om 
bibliotekarien rent personligen inte tycker att den boken har någon kvalitet så har inte den 
åsikten någon betydelse för urvalet. Frida säger att hon tycker att TV-spel är ett medium som 
hör hemma på biblioteket likaväl som Internet och datorspelen. Vi anser att detta uttalande 
kan tolkas som ett erkännande av att unga människor till stor del idag rör sig i en medievärld, 
vilket både Buckinghams After the death of childhood: Growing up in the age of electronic 
media och Drotners bok handlar om. Fridas utsaga tolkar vi som ett marknadsstrategiskt 
resonerande eftersom hon lyfter fram att låntagarnas medievärld självklart ska finnas på 
biblioteket. Helen menar också att man på biblioteket bör ta in alla barns och ungas medier 
som man har rätt att låna ut. Hon anser att man på biblioteket i högre grad ska fråga 
användarna själva vad de vill ha. Helen vänder sig rent personligt mot att biblioteket ska ha en 
fostrande roll. Hon anser att man måste acceptera att det kan vara viktigt för ett barn att ta del 
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av till exempel ett TV-programs kommersialiserade värld. Helen ger här uttryck för att 
innehållet är viktigt men att barnet eller den unge själv kan välja vad som är ett viktigt 
innehåll. Här visar sig marknadsstrategin i form av att Helen i sin utsaga inte lägger några 
ideologiska eller personliga värderingar i kommunikationen med användarna. Vi ser även en 
koppling till hur Smidt diskuterar i sin text Bibliotekarens smak og litteraturformidlingens 
normer om att det håller på att ske en förskjutning för bibliotekarierollen från folkupplysare 
till en mer neutral serviceroll. Helen säger också att det kan vara det nya mediet i sig som gör 
människor osäkra, något som kan kopplas till Drotners redogörelse för mediepaniker. Drotner 
menar att varje gång ett nytt medium visar sig på den sociala scenen så ger det upphov till ett 
gradvis justerande av sociala normer och relationer. Mediepanikernas diskussioner innehåller 
ofta känslomässiga reaktioner. Helens uttalande tyder på att hon resonerar om nya medier mer 
utifrån ett användarperspektiv vilket tangerar marknadsstrategin. Erika säger att man gott kan 
testa det här med TV-spel, något som de gjort med musik och som har fungerat bra. I detta 
uttalande menar vi att informanten i första hand ser till vad låntagarna kan tänkas vilja ha. 
 
Tre informanter har en betoning på förmyndarstrategin när det gäller uttalanden om synen 
på kvalitet och urval. När Barbro diskuterar ett eventuellt urval av TV-spel nämner hon i 
första hand spelen Harry Potter och Syskonen Baudelaire. Hon poängterar 
litteraturanknytningens roll och visar därmed sin syn på vad som är god kultur. 
Förmyndarstrategin blir här påtaglig då Barbros uttalande överensstämmer med definitionen 
goda bokvanor och estetik. Vid en eventuell uthyrning av TV-spel så menar Barbro att 
biblioteket kan ”nischa” sig genom att stå för kvalitetsurvalet och komplettera med de spel 
som inte finns i spelbutiken. I detta uttalande ses låntagaren som objekt medan bibliotekarien 
står för den subjektiva uppfattningen, något som vi också kan se i Barbros uttalande om att de 
datorspel som finns på hennes bibliotek ofta ansluter till litteraturen, eftersom det är en enkel 
och bra koppling att göra. Björklund och Roos skriver i sin magisteruppsats 
Folkbibliotekarier och nya medier – en diskursanalys av folkbibliotekariers inställning till 
nya medier, att i frågan om hur olika medier ställs mot varandra så blir bibliotekariernas 
konkurrenstänkande tydligt. Boken ställs mot nya medier. Erika säger visserligen att ”man 
måste tänka nytt”, men hon lyfter fram att ”samtidigt så vill jag ju bevara någonstans ett 
bibliotek, att här finns boken då, som ett medium som vi vill behålla med text och 
läsfrämjande och så vidare”. I detta uttalande anser vi att Erika ansluter sig till 
förmyndarstrategin då låntagarna blir till objekt. Erika menar att hennes biblioteks bestånd av 
datorspel utgår från det som finns i BTJ:s kataloger. Det är spel som till exempel Pippi och 
Alfons och den typen av spel är så pedagogiskt upplagda att urvalet inte är svårt att göra 
menar Erika. Även här menar vi att bibliotekariens utsaga anspelar på goda bokvanor som 
något självklart. När Barbro resonerar om bibliotekets urval av film så tycker hon att de ska 
har ett kompletterande sortiment med lite ”smalare” filmer som kan ha litteraturanknytning 
eller en koppling till vårt kulturarv. Här blir, enligt Klassons modell, bibliotekarien själv 
subjekt medan låntagaren blir objekt. Det handlar om återigen om vad som är riktig kultur. 
Även Erikas uttalande ansluter sig till detta synsätt när hon säger att man bör ha tänkandet att 
sprida finkulturen till den breda massan och att det är viktigt med ett nyanserat språk och 
klassiker på biblioteket. Bibliotekarien får här själv bestämma vad som kan anses vara god 
kultur och utövar en slags makt över låntagaren. Vi ser här även kopplingar till Anderssons 
och Rindälvs magisteruppsats En snäll tantroman gör ingen skada – en kritisk studie om 
skyltning och makt, där de använder sig av begreppet ideologisk hegemoni, vilket innebär att 
det civila samhället genomför de intellektuella och moraliska värderingar som den styrande 
klassen har. Björklund och Roos lyfter i sin uppsats fram Jan Thavenius som diskuterar 
folkbildningsbegreppet och risken för att kulturen blir homogen vilket kan leda till att andra 
kulturer utesluts.  



 55 

 
Barbros uttalande att biblioteket har ett större ansvar för barn och unga när det gäller urval 
och inköp tolkar vi som förmyndarstrategiskt då det är bibliotekarien som avgör vad som är 
bäst för barn och unga. Andersson och Rindälv skriver att bibliotekarien kan inta en fostrande 
roll där hon ser sig kvalificerad att bedöma vad låntagarna ska läsa. Även Cathrins utsaga om 
att spelen ska vara uppbyggda kring kunskaper eller lek- och lärmodeller, att spelen gärna ska 
vara pedagogiska, kan tolkas som en fostrande roll. Cathrin säger att den här typen av spel 
stämmer väl överens med bibliotekets folkbildarideal och fastställer därmed hur låntagarna 
bör förhålla sig till medier, vilket innebär att de ses som objekt.  Som vi har läst i både Gees 
bok och The Economists artikel ”Chasing the dream – Video gaming”, så finns det en stor 
potential i TV- och datorspel att lära sig en nya kompetenser som inte främst har med 
traditionella kunskaper i en skolkontext att göra. Även om ett spel vid första anblicken inte 
har en pedagogisk idé, så kan spelarna till exempel ställas inför moraliska dilemman, 
konstruera hypoteser, lösa problem och utveckla strategier. I Björklund och Roos hänvisning 
till Thavenius, så menar han att vi idag, som individer, måste utveckla olika kompetenser för 
att passa in på marknaden. Cathrin menar att det ska vara samma kvalitetskrav för spel som 
för andra medier, men säger även att ”skjuta och döda” är något som hon inte kan ställa sig 
bakom. Hon menar att många försvarar detta, men inte hon, för det finns ingen mening i det. 
Även i detta uttalande anser vi att det blir en tydlig uppdelning i bibliotekarie och låntagare 
som subjekt respektive objekt. I Jessen och Holm Sørensens artikel om datorspel och våld, har 
författarna fördjupat diskussionen om detta ur ett aktörperspektiv. De kommer fram till att 
barnen förstår våldet i spel som ett ”lekvåld”, något som är orealistiskt och överdrivet och inte 
uppfattas som våld på riktigt. Författaren i The Economist hävdar det inte finns några studier 
som visar att det finns en koppling mellan våld på skärmen och ökad våldsamhet eller 
aggressivitet hos individerna som spelar. Författaren anser även att det är meningslöst att 
generalisera om spel när det finns tusentals spel i olika genrer.  
 
Två av informanterna har tendenser till ett förmyndarstrategiskt förhållningssätt i sina 
uttalanden. Frida berättar att på hennes bibliotek ska man införa TV-spel som ungdomar kan 
spela på plats. Vi anser att urvalet därför blir begränsat av sådana spel som går relativt fort att 
spela och inte kräver så mycket minneskapacitet. Vi menar då att spelen till viss del väljs ur 
ett biblioteksperspektiv och inte ur ett användarperspektiv och att detta indikerar 
bibliotekarien som subjekt och låntagarna som objekt. Urvalet kan bli problematiskt med 
tanke på att äldre barn och ungdomar, som utbudet är tänkt för, ofta vill ha spel som är 
intellektuellt utmanande vilket Jessen och Holm Sørensen påpekar i sin artikel. De menar att 
ungdomarna kan tycka att spelen är enformiga när de väl har klarat av dem och att det därför 
är nya spel, eller spel som kan spelas på flera sätt som är attraktiva för denna grupp. Gerd 
menar, att även om biblioteket har öppnat upp för fler genrer, så ska det finnas ett kvalitativt 
urval. Mainstream är inget man vill ha på biblioteket. Hennes utsaga överensstämmer med 
förmyndarstrategin så till vida att det är bibliotekarien som får uttala sig om vad som är goda 
bokvanor. Björklund och Roos kom fram till att även om bibliotekarien släpper 
konkurrenstänkandet när det gäller boken mot andra medier, så är alternativet att alla medier, 
oavsett form, ska vara av kvalitet.  
 
Hos tre av våra informanter finns i deras utsagor en betoning på samspelsstrategin. Gerd 
säger att på hennes bibliotek så är bibliotekariernas inställning till kvalitet väldigt dubbel. 
Dels så vill man säkerställa att låntagarna kan lita på att på biblioteket, där får man något bra, 
de köper inte in vad som helst. Men det finns även de låntagare som frågar efter till exempel 
Kitty och har man inte det så ”slocknar blicken på dom och så vänder dom på klacken”. Vi 
tolkar hennes uttalande som samspelsstrategi då bibliotekarien här inser att personliga 
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värderingar har betydelse för handlandet men erkänner samtidigt låntagarens erfarenheter och 
kunskaper. Gerd poängterar angående kvalitet, att barn och vuxna ska ha roligt med spelen. 
Möjligtvis kan våld i ett sammanhang förekomma i spel. Här gör hon en reflektion över vad 
våld kan vara i spelsammanhang. Hon menar att för henne personligen finns det en gräns men 
att det är något som måste diskuteras med andra kollegor vid inköp. Här anser vi att Gerds 
utsaga pekar på att hon ser till både låntagarens och bibliotekariens kompetens. Även Gunilla 
för en diskussion om våld i ett naturligt sammanhang. Hon menar att om spelen skulle rikta 
sig mot gruppen unga vuxna, så är det möjligt att man kunde ha lite andra kriterier för 
innehållet. Här menar vi att Gunillas uttalande överensstämmer med samspelsstrategin på 
grund av att hon uppmärksammar att gruppen unga vuxna kanske kräver något annat av 
innehållet än yngre barn. Gunilla utvecklar inte denna diskussion, men vi tolkar det som att 
hon väljer att se spelen i sitt eget sammanhang och inte nödvändigtvis i relation till andra 
medier. Björklund och Roos kommer fram till att kvalitetsdiskussionerna som sker i samband 
med böcker får en diskursiv förändring när de utnyttjas i samband med nya medier. De menar 
att bibliotekarierna har börjat tala om nya medier på ett nytt sätt. Gunilla menar också att idag 
är man öppnare på biblioteket när det gäller nya medier. Här ger hon uttryck för att både 
låntagaren och bibliotekarien är subjekt. Helen menar att samma kvalitetskriterier ska gälla 
för alla medier. Pornografi och våld vill man inte ha på biblioteket men språkligt tycker hon 
däremot att man har släppt mycket. Helen visar i sitt påstående att hon tar hänsyn till både 
låntagarens och bibliotekariens viljor. Angående datorspel så har det aldrig varit svårt att köpa 
in och låna ut det som erbjuds. Hon tror däremot inte att TV-spel är utbytbart mot datorspel 
eftersom det enligt henne inte finns ett utbud för alla i TV-spelsvärlden. Eftersom Helen här 
diskuterar dator- och TV-spel ur dels ett låntagarperspektiv samtidigt som hon lägger en 
personlig värdering i sin utsaga så anser vi att den hör hemma i samspelsstrategin. 
  
När det gäller böcker så menar Gerd att man idag tar större hänsyn till inköpsförslag än man 
gjorde förr. Långserier av typen Wahlströms köper man in några exemplar av och även av 
mangaserier så som Dragonball. Gerds uttalande hamnar inom samspelsstrategin då hon 
menar att både bibliotekarie och låntagare har en subjektiv roll. Smidt betonar i sin artikel att 
bibliotekarierna prioriterar litteraturens underhållande funktion när det gällde deras egen 
läsning och man påverkar även allmänheten genom den direkta kontakt som förmedlarrollen 
innebär. Gerd ger även uttryck för att barn kan läsa allt, bara de läser. Hon menar att 
”…innehållet har de ju hela livet på sig att utveckla om dom nu vill det, det finns ju faktiskt 
inget belägg för att man blir en bättre människa av att läsa. Tyvärr”. Den instrumentella 
läsningen ses här som primär även om Gerd personligen tycker att innehållet är viktigt. 
Återigen ger Gerds uttalande uttryck för att hon ser till både låntagare och bibliotekarie. Smidt 
diskuterar om det möjligtvis håller på att uppstå en skiftning från upplevelsen av litteraturens 
personliga relevans till litteraturens instrumentella funktion och om det för bibliotekariernas 
del sker en förskjutning från rollen som folkupplysare till en mer neutral serviceroll. Helen 
menar att eftersom barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp så tas det stor hänsyn till 
deras inköpsförslag. Bra kvalitet menar Helen är om läsaren har behållning av en bok, men 
hon säger också att på grund av ekonomi och kulturpolitik så måste man som bibliotekarie 
även lägga en mer professionell kvalitetsaspekt på det material som man köper in. Här 
använder sig Helen både sina egna kunskaper och erfarenhetskompetenser samtidigt som hon 
är medveten om att låntagaren kan ha ett annat perspektiv.  
 
Tendenser till samspelsstrategi finns också i utsagorna hos tre av informanterna. Agneta säger 
att ”… man känner ju av lite vad som finns i tiden för man måste ju liksom balansera det med 
kvalitetskraven och så…”. Hon menar att det är viktigt med variation på biblioteket. Det 
samspelsstrategiska förhållningssättet visar sig i hur Agneta resonerar om låntagarnas roll 
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gentemot biblioteket. Diana menar att till exempel böcker av typen Wahlströms fyller en 
funktion för barn, vilket ger stöd för att hon tar in låntagarens erfarenheter och behov i sin 
bedömning av litteratur. Spelen som finns på biblioteket kan mycket väl vara bara 
underhållande, säger Diana, men hon menar även att urvalet handlar om att ha kunskap om 
medierna i fråga, något som Diana själv säger att hon saknar. Vi anser att informantens 
uttalande visar på samspelsstrategin då hon jämför kunskaper hos användare och 
bibliotekarie. Smidt påpekar att bibliotekarierna står i direkt kontakt med allmänheten och har 
möjlighet att påverka låntagarna genom sin förmedling, vilket även visar på hur viktigt det är 
att ha kunskap om ett nytt medium, menar vi. Frida säger att barn inte spelar datorspel för att 
lära sig något men att de lär sig något ändå. Hon tycker att spelen ska vara funktionella, 
barnen ska klara av dem och det ska vara roligt att spela och underhållande. Frida tror att detta 
gäller för både yngre och äldre barn ”… man spelar ju för att det är roligt”. Här visar 
informanten att det är låntagarnas uppfattningar om spel och spelande som är viktiga. 
 
 

6.4  Slutsats 
 
Vi inleder vår slutsats med de allmänna resultat vi anser oss se i analysen. Dessa avhandlar vi 
i anslutning till respektive tema. Vidare diskuterar och besvarar vi analysresultatet under de 
respektive frågeställningar som vi ställde upp i början av uppsatsen.  
 
En övergripande aspekt som vi fann intressant var att beroende av vilket tema som 
diskuterades så kunde informanternas uttalanden hamna inom olika strategier. Flertalet av 
informanternas utsagor, när det gäller samspelsstrategin, hamnar under TV- och datorspel på 
bibliotek och Bibliotek och ungdomar. De flesta uttalanden som vi analyserade hade 
tendenser till samspelstrategi, men hos några av uttalandena var det mer uttalat. Enligt 
bibliotekariernas utsagor finns en vilja att se nya perspektiv och att gå låntagarna till mötes, 
som i stor utsträckning baseras på bibliotekets demokratiska grundtanke, menar vi. En slutsats 
vi kan utläsa av analysen är att i ett fåtal av bibliotekariernas uttalanden ser vi tendenser till en 
marknadsstrategi, och det finns ingen betoning här. Av dessa återfanns samtliga inom temat 
Bibliotekariers syn på kvalitet och urval medan en av informanternas utsagor återfanns inom 
marknadsstrategin under temat TV- och datorspel på bibliotek, när hon menar att alla medier 
ska finnas tillgängliga på biblioteket. Det finns en vilja och önskan att tillmötesgå ungdomars 
önskemål när det gäller kvalitet och urval. 
 
Det tema som överhuvudtaget skiljde ut sig mest från de övriga var Bibliotekariers syn på 
kvalitet och urval. Där fanns den största spridningen av utsagornas placering i de olika 
strategierna och anmärkningsvärt var också att där fanns de flesta utsagorna inom 
förmyndarstrategin jämfört med våra andra två teman. Det fanns i stort sett lika många 
utsagor i samspelsstrategin som i förmyndarstrategin. De uttalanden som vi ansett hör hemma 
under förmyndarstrategin berör ofta bokens ställning och de litterära värdena – vilket även 
överförs på andra medier, så som TV- och datorspel. Det finns en rädsla för att ta in TV-spel 
på biblioteket även om ingen säger absolut nej till det. I stort sett visar det att bibliotekarierna 
vill vara säkra på vad det är för medium och om låntagarna verkligen vill ha det innan de 
satsar. De har lite kunskaper om mediet i sig, även om de arbetar som barn- och 
ungdomsbibliotekarier.  
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Hur förhåller sig bibliotekarier till ett tänkt inköp och urval av TV-spel? 
 
Av våra informanters utsagor framgår det att alla bibliotekarierna påpekar svårigheten med 
licenser för spelen och att det självklart har varit ett hinder för inköpen. Några har läst eller 
hört om satsningen på TV-spel, men bara någon enstaka har faktiskt tittat på utbudet och 
funderat kring det. Flera av informanterna uppger i sina uttalanden att de känner sig osäkra 
och vill vänta och se om det blir någon efterfrågan samt hur andra bibliotek gör. Andra 
faktorer som påverkar är bibliotekets begränsade ekonomi, att man vid inköp av ett nytt 
medium måste ta bort eller minska ner på något annat, det blir en konkurrens mellan böcker 
och andra medier, vilket kan urskiljas i de utsagor som hamnar inom förmyndarstrategin. Ska 
man satsa på att bygga upp ett bestånd av TV-spel så måste det ske helhjärtat och får inte bli 
statiskt, menar några av informanterna, dessa uttalanden har vi tolkat som samspelsstrategi. 
Alla våra informanter anser att de kan för lite om mediet, ingen spelar själv TV-spel. Det är 
ingenting som de tar del av med ett professionellt intresse, även om de arbetar som barn- och 
ungdomsbibliotekarier. Ingen av bibliotekarierna är dock negativ till ett eventuellt inköp av 
TV-spel, men flera har funderingar och förbehåll runt hur det ska gå till och dessa åsikter 
rymmer både samspels- och förmyndarstrategiska synsätt. I de uttalanden som finns inom 
samspels- och marknadsstrategin är demokratiaspekten något som flera av informanterna har 
tagit upp, att alla barn och ungdomar ska ha lika tillgång till alla medier, den demokratiska 
tanken är viktig på folkbiblioteken. I ett par av utsagorna påpekas det att TV-spel kan ses som 
en del av ungdomars kultur och att den därför också borde finnas representerad på biblioteket. 
Att TV-spelen skulle locka ungdomar att använda sig av andra medier tror bibliotekarierna 
egentligen inte på, även om det skulle vara positivt. I ett par utsagor betonas biblioteket som 
mötesplats, och att man ur den aspekten, den sociala, mycket väl skulle kunna sitta på 
biblioteket och spela. En av informanterna berättar att de är på gång med att starta upp en 
sådan verksamhet.  
 
 
Vilka kvalitetskriterier skulle då urvalet baseras på? 
 
De restriktioner som framkommer vid diskussionerna om ett eventuellt inköp av TV-spel är 
att biblioteket inte ska köpa in TV-spel som innehåller våld taget ur sitt sammanhang, 
pornografi och rasism. Alla informanter är överens i sina uttalanden om att spekulativt våld 
inte får förekomma i de medier som biblioteket köper in, även om flera gör en reflektion över 
att våld kan förekomma om det är i ett naturligt sammanhang. Hur detta naturliga 
sammanhang skulle kunna se ut är något som denna uppsats inte kan ge svar på. En svag 
tendens till den diskursiva förändring i kvalitetsdiskussionerna av nya medier som Björklund 
och Roos skriver om i sin text, kan vi se hos dessa informanter, vilket lutar åt 
samspelsstrategin.  De som gör en reflektion kring våld säger även att det är sådant som måste 
diskuteras tillsammans med andra kollegor. Våld är en känslig fråga, men fördjupade 
kunskaper om hur barn och ungdomar uppfattar våldet i spelen skulle kunna leda till att man 
diskuterar kvalitetskraven i relation till mediet i sig, något som Drotner resonerar om i sin 
text. I vår undersökning säger samtliga bibliotekarier i sina utsagor att samma 
kvalitetskriterier ska gälla för alla medier, något som vi tror kan bli svårt ju fler medier som 
gör entré på folkbiblioteken. I ett par utsagor funderas det över om urvalet eventuellt skulle 
kunna göras med tanke på om det är de äldre ungdomarna ska använda spelen, något som 
tangerar samspelsstrategin. Alla bibliotekarier säger i sina uttalanden att spelen gärna får vara 
”bara” underhållande, men några få gör reflektionen att allt egentligen kan vara underhållande 
beroende på vem man är och uppskattar, och att även om barn lär sig saker av spelen, så 
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tänker de inte på det själva. Flera uttalanden pekar på att utbudet ska variera, biblioteket ska 
ha både pedagogiska lek- och lärspel samt de som är bara underhållande. Ett par informanter 
säger att de mest skolliknande spelen väljer man att inte köpa in, det kommer an på skolan. Ett 
par utsagor framhåller bibliotekets folkbildarideal när informanterna diskuterar TV-spel. Här 
kommer förmyndarstrategin till uttryck när det i utsagorna poängteras att litterära värderingar, 
finkultur, och traditionell pedagogik står mot TV-spelens förmodade innehåll. Större 
kunskaper om TV-spel skulle innebära att man sätter sig in i att spelen även besitter en 
lärande potential, något som Gee och författaren i The Economist skriver om. Spelen kan även 
lära ut nya kompetenser som kan vara viktiga att tillägna sig i ett multimediasamhälle. Några 
av bibliotekarierna säger i sina uttalanden att de har ett större ansvar för vad som köps in till 
barn och unga. Ytterligare en utsaga handlar om att den fostrande rollen inte ska åligga 
biblioteket, något som tangerar marknadsstrategin, men det är en personlig uppfattning som 
informanten inte tillämpar på biblioteket. Det finns ekonomiska och kulturpolitiska faktorer 
att ta hänsyn till, vilket tyder mer på ett samspelsstrategiskt förhållningssätt.  
 
Hur ser urvalet för datorspel ut och anser bibliotekarier att det är någon skillnad på de 
olika medierna?  
   
En diskussion som kommit fram är urvalet hos leverantörerna av datorspel och då framförallt 
hos BTJ. Här tas problematiken med upphovsrätten upp som naturligtvis begränsar urvalet. 
Detta kommenterar flera av bibliotekarierna när de säger att det är ett litet och begränsat urval 
av spel och nästan ingenting som är riktat mot ungdomar. Det finns hos informanterna en vilja 
att bemöta låntagarna som vi knyter till en samspelsstrategi i bibliotekariernas uttalanden, 
men att de ändå känner sig begränsade av upphovsrätten. Flertalet av spelen såsom Alfons och 
Pippi passar mindre barn medan för de äldre barnen nämns Backpacker flera gånger och en 
informant berättar om Soccer manager, men inget i övrigt för ungdomar. De spel som finns på 
biblioteket har ofta en litterär anknytning vilket gör det lätt att köpa in dessa, menar flera 
bibliotekarier. Förmyndarstrategin återkommer i informanternas utsagor när den litterära 
kopplingen jämställs med god kvalitet och god kultur. Dessa antaganden ses som en bra 
koppling och dessutom är det de spelen som går att köpa via BTJ. Flera informanter framför 
kritik mot BTJ:s  brist på recensioner av datorspelen i katalogerna och de menar att det är mer 
en redogörelse för innehållet än regelrätta recensioner till skillnad från böckerna. Därför söker 
flera informanter recensioner i andra kanaler som exempelvis genom Google. 
 
På frågan om informanterna upplever att det är någon skillnad på de olika medierna går 
åsikterna isär. I några av de tillfrågades uttalanden ges inte något egentligt svar på frågan och 
av de resterande utsagorna svarar endast en informant att hon inte kan svara på om det är 
någon skillnad på dator- och TV-spel för hon har så liten kunskap om just TV-spel. Ett par av 
de resterande informanterna tycker inte att det är någon kvalitetsskillnad, men en av dem 
uppger i sin utsaga att hon trots allt känner sig osäker. Hälften av bibliotekarierna anser dock i 
sina uttalanden att det finns en skillnad. En av dem säger sig uppleva att det finns mer 
kunskapsorienterade och pedagogiska datorspel som hon inte tror finns på samma sätt inom 
TV-spel. TV-spel står för ren underhållning, gissar hon. En annan tror att TV-spelen är 
våldsammare än datorspelen. Det synsättet belyses också hos de övriga informanterna, när en 
av dem säger att de tidiga TV-spelen var mera actionbetonade än datorspelen. Hon säger att 
hon själv tror att det fanns en kvalitetsskillnad men att hon inte har några belägg för detta. 
Liknande resonemang återkommer i uttalandet hos en bibliotekarie som anser att det finns en 
skillnad i innehållet när det gäller dator- och TV-spel. Det finns inte många TV-spel som är 
rent pedagogiska utan de flesta som erbjuds är rent kommersiella ”pang-pang”. Ovanstående 
uttalanden anser vi visar drag av en förmyndarstrategi när bibliotekarien värderar 



 60 

kunskapsorienterade och pedagogiska spel som en motsats till spel med andra potentialer. Går 
man in i en spelbutik och tittar så finns det ju till exempel inga TV-spel som vänder sig till 
barn med särskilda behov, menar en informant. Hon poängterar jämställdhetstanken mellan 
olika gruppers utbud av medier på biblioteket när hon betonar att man inte kan byta ut 
datorspel mot TV-spel eftersom hon menar att det inte finns ett utbud för alla i TV-
spelsvärlden. I vår förförståelse trodde vi att det fanns en kvalitetsskillnad mellan TV- och 
datorspel och ansåg därför att den frågan skulle vara intressant att få besvarad av 
informanterna i vår studie. Därför valde vi att ta med den i vår frågeställning för att se om vår 
uppfattning även delades av bibliotekarierna. Det resultat vi fick fram visade på att hälften av 
de svarandes utsagor antyder att det finns en kvalitetsskillnad mellan TV- och datorspel, men 
vi vill understryka att vi i vår studie inte funnit några egentliga belägg för detta. 
 
Hur kan ungdomar själva påverka inköp och urval av dessa medier? 
 
Samspelsstrategin finns representerad i alla våra informanters utsagor när de svarar och själva 
anser att hänsyn tas på respektive bibliotek till de inköpsförslag som ungdomarna lämnar in. 
Flera av dem säger att barn- och ungdomsgruppen räknas som en prioriterad målgrupp och 
därför satsas det lite extra på dem. Flera av bibliotekarierna ger i sina utsagor exempel på 
litteratur och film som de köpt in efter önskemål från ungdomar. Några av informanterna för 
ett reflexivt resonemang runt ungdomars påverkan och deltagande i urvalsprocessen. En av 
bibliotekarierna uttalar sig om vikten av att ungas kultur finns representerade på biblioteket 
och då kan TV-spel vara en del i verksamheten. Det resonemanget återkommer hos en annan 
informant när hon menar att vi måste se till hur ungdomar lever idag, men tillägger också 
problematiken med en snål budget. Hon menar att om biblioteket får ökade anslag tycker hon 
att de bör tillhandahålla TV-spel.  
 
I Bodéns och Emanuelssons studie säger sig få av de tillfrågade ungdomarna kunna påverka 
bibliotekets inköp av böcker och andra medier. Författarna kommenterade detta med att de 
själva hade reagerat på att man så sällan från bibliotekshåll verkade intressera sig för 
allmänhetens önskemål. Enligt våra informanters utsagor när det gäller ungdomars påverkan 
vid inköp och urval finns det idag bättre förutsättningar för en medverkan även om det alltid 
finns möjlighet till en förbättring och utveckling av verksamheten. Den skillnad vi lägger 
märke till kan bero på att den förra studien är från 1997 och att ungdomsverksamheten på 
biblioteken förändrats sedan dess, men det är bara något vi kan spekulera i.  
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7. Slutdiskussion 
 
Av de resultat vi kommit fram till i slutsatsen av vår analys tycker vi att vissa punkter 
förtjänar att diskuteras vidare i anslutning till några begrepp från avsnittet tidigare forskning. 
För att göra läsningen så överskådlig som möjlig och därmed undvika för mycket 
sammanhängande textmassa så har vi valt att dela upp texten i rubriker som syftar på dessa 
begrepp. Vi har valt att kalla rubrikerna: Ungdomar och medier, Medievåld, Mediepaniker, 
Mediets lärandes potential, Bibliotekarierollen samt Marknadsföring. Dessa rubriker 
förekommer endast i slutdiskussionsavsnittet, men den litteratur vi refererar till återfinns 
under avsnittet tidigare forskning. Vi tar utgångspunkten i ett övergripande perspektiv på 
unga, barn och medier för att sedan gå in på bibliotekarierollen och vad den kan innebära. Sist 
i detta kapitel ger vi även förslag till vidare forskning i ämnet. 

 

7.1  Ungdomar och medier 
 
Vi vill återknyta till de diskussioner om struktur- respektive aktörperspektiv som vi 
presenterade i vårt avsnitt med tidigare forskning. Inom den medie- och kulturvetenskapliga 
forskningen, som vi har valt att stödja oss på, ligger fokus på individens sociala och kulturella 
sammanhang samt dess roll som aktiv medskapare av upplevelser och fenomen. Inom denna 
forskning återfinns ofta ett aktörperspektiv. Buckingham tar upp två olika synsätt när det 
gäller barn och barndom, det sårbara barnet (där forskningen i högre utsträckning stöder sig 
på psykologi) gentemot det kompetenta barnet (där forskningen baseras mer på ett socialt och 
kulturellt perspektiv). De här olika begreppen står emot varandra, båda lika fasta i sin 
övertygelse om hur man kan se på barn och medier. Det Buckingham hävdar är dock att man 
måste ha en mer realistisk och mer mångsidig förståelse av barns upplevelse av medier. 
Medier är en stor del av barn och ungdomars värld idag, något som de hela tiden måste 
interagera med, och det går inte att vrida klockan tillbaka. Buckingham anser att barn och 
ungas möjlighet till att delta ska ses som ett av flera utbildningsinitiativ. Medieutbildning 
handlar om att uppmuntra unga människor att kritiskt delta som kulturella producenter på sina 
egna villkor, menar han. När våra informanter resonerar om urvalet av ett eventuellt inköp av 
TV-spel så menar några av dem att man har större ansvar för det som köps in till barn och 
unga. Det finns en uppfattning om att barn och unga måste skyddas, att de är sårbara. En 
annan informant anser att biblioteket inte egentligen ska ha den fostrande rollen utan att 
ansvaret för begränsningar istället ska läggas på föräldrarna. Åsikterna om hur barn och unga 
ska bemötas går isär och det gemensamma draget i våra informanters utsagor skulle snarast 
vara en försiktighet i sättet att resonera om barn och ungdomar, vilket vi tolkar som ett 
positivt, reflexivt förhållningssätt och korresponderar med vår slutsats att de flesta utsagorna 
hamnar inom samspelsstrategin. 
 
Även fortsättningsvis kan vi se att åsikterna skiljer sig åt bland bibliotekarierna. Åldersgränser 
är ett ämne som återkommer bland våra informanters utsagor, fast det görs en åtskillnad om 
det handlar om den åldersgräns som står på spelen eller den åldersgräns som skulle sättas på 
spelen vid utlåning på biblioteket. Malmö Stadsbibliotek har satt en gräns vid sexton års ålder 
och det har en del informanter reagerat på. När det gäller datorspel så säger en informant att 
de har valt att inte ha åldersgräns vid utlåning av dem. Hon anser att det är diskriminerande att 
inte låta barnen få låna själva och även böcker kan ju förstöras. Hon tror att det är det nya 
mediet i sig som gör bibliotekarierna osäkra på hur det ska hanteras. En annan informant 
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menar att åldersgränsen vid utlåning av TV-spel kommer att följa det som står på spelen. Den 
är också till för att någon ska ta ett ekonomiskt ansvar för spelet, att det inte blir förstört, 
eftersom det är ett kostsamt medium. På det bibliotek där TV-spelandet var tänkt att äga rum 
på biblioteket menade bibliotekarien att åldersgränserna var ett sätt att separera barn och 
ungdomsgruppen.  

 

7.2  Medievåld 
 
Våld ur sitt sammanhang är något som inte bör förekomma i de medier som köps in till 
biblioteket säger informanterna. Von Feilitzen tar upp frågan om medievåld i sin 
forskningsöversikt, där hon hänvisar till debatten om det kompetenta gentemot det sårbara 
barnet. Här förklarar hon att studierna om påverkan är motsägelsefulla och att ingen än så 
länge har kunnat bevisa att barn och ungdomar blir mer aggressiva av att spela. Von Feilitzen 
menar att våldet har rötter i historiska myter, folksagor och antika dramer. Ett par informanter 
menar att detta med våld måste diskuteras kolleger emellan och att man möjligen kan 
acceptera våld i ett naturligt sammanhang. Någon menar att när det gäller spel för unga vuxna 
kan kvalitetskriterierna eventuellt se lite annorlunda ut. Vi kan konstatera att det finns starka 
förbehåll för att köpa in spel med våldsinnehåll och att flera informanter benämner dessa spel 
med termer som ”pang-pang”, ”skjuta- och dödaspel” och ”spel där folk mejas ner”. Ändå 
säger de sig veta mycket litet eller ingenting alls om TV-spel som medium. I Danmark 
infördes TV-spel på HvidovreBiblioteken år 2000 skriver Søndergaard i sin artikel , 
”Playstation i HvidovreBibliotekernes børneafdelinger”.  Inköpen föregicks av ett flertal 
diskussioner där man bland annat tog intryck av en rapport som beskrev barns egen 
uppfattning av våld i dator- och TV-spel. Det bibliotekarierna där upptäckte var att det inte 
gick att ha samma kvalitetskriterier för spelen som för andra medier. Författaren menar att de 
traditionella kvalitetskriterier som finns måste diskuteras och kanske både omformas och 
utvecklas i takt med själva mediernas utveckling. Det vi vill framhålla är inte att man ska 
sänka de kvalitetskrav som man har på folkbiblioteket och acceptera alla våldsamma TV-spel, 
utan att kunskaperna och diskussionerna hos bibliotekarierna behöver fördjupas och ses i 
relation till mediet i sig. Drotner diskuterar just detta i sin text. Hon menar att det kanske 
måste utvecklas formella kvalitetskriterier för andra medier än boken. Detta också för att man 
från ett kulturpolitiskt håll, dit vi räknar biblioteken och i förlängningen bibliotekarierna, ska 
kunna fatta entydiga beslut utan att göra avkall på den kulturella demokratin. Vi menar 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. 
 

7.3  Mediepaniker 
 
Drotners diskussion om mediepaniker tycker vi är mycket intressant i förhållande till TV-spel. 
Alla informanterna är osäkra på vad mediet är för något och vad det innebär. Flera gör också 
uttalanden om bokens viktiga position, lästräning, spel med litteraturanknytning och ställer 
helt enkelt litteraturen mot spelen, vilket tyder på ett förmyndarstrategiskt förhållningssätt när 
det gäller inställningen till nya medier. Drotner menar att mediepaniker bland annat handlar 
om att ha makten att kunna definiera vad som är riktig kultur. Speciellt ungas pionjärsituation 
när det gäller att ta emot nya medier stärker kulturella kompetenser som de flesta vuxna 
saknar. Det blir till en generationskamp där de kulturella kompetenser som barn och unga 
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utvecklar genom ett nytt massmedium skakar det existerande maktförhållandet. Drotner 
hävdar att mediepanikernas diskurser inte säger så mycket om medierna själva men desto mer 
om det sociala och kulturella klimat som medierna utvecklas och används i. Bokens ställning 
är fortfarande stark på biblioteken men nya medier behöver inte betyda att det blir ett 
motsatsförhållande mellan dem och litteraturen, menar vi. Gee anser att spelen inte ersätter 
böcker men att de existerar bredvid dessa, interagerar med dem, ändrar dem och dess roll i 
samhället. Han hävdar att vi ännu inte vet hur människor ”läser” TV- och datorspel eller 
vilken mening som människor utläser från dem. I flera av våra informanters utsagor påpekas 
angående datorspel att det finns en hel del för mindre barn och då många med 
litteraturanknytning vilka är lätta att köpa in både för att det är de som finns tillgängliga med 
licenser och för att ”man vet vad det är”. Författaren till ”Chasing the dream - Video gaming” 
drar paralleller mellan dator- och TV-spelande och när rock´n roll slog igenom på 50-talet. 
Det var då en ny konstform som fördömdes för att den uppmuntrade ett dåligt uppförande hos 
ungdomen. Den känns inte provocerande idag, menar författaren. Det finns en rädsla för det 
”nya” som ständigt upprepar sig. I takt med att de unga växer upp med spelandet som en 
naturlig del av sina liv och den äldre generationen försvinner kommer man att se på dator- och 
TV-spel som vilket medium som helst och debatten kommer att fortsätta med andra medier i 
framtiden. Vi funderar på om synen på TV-spel ändå inte till stor del är en generationsfråga. 
För de framtida bibliotekarierna som har växt upp med dessa medier kommer antagligen inte 
denna fråga att vara speciellt kontroversiell. 

 

7.4  Mediets lärande potential 
 
Bara en av informanternas utsagor poängterar att biblioteket har ett folkbildarideal. I flera 
andra uttalanden för bibliotekarierna i varierande grad resonemang om bibliotekets ändrade 
förhållningssätt. Alla menar att spel kan var underhållande såväl som pedagogiska. Drotner 
ställer sig frågan vilka medieerfarenheter som ska göras till föremål för olika läroprocesser 
och hur ska det göras. Något som har framkommit i den tidigare forskningen är att TV-spel, 
även om de inte innehåller en traditionell pedagogik, kan vara en källa till att lära sig olika 
förmågor. Detta är något som Gee har utvecklat i sin bok. Han menar att lärande inte är något 
som pågår i människors huvuden utan det sker i samklang med en materiell, social och 
kulturell värld. Ett exempel på vad man kan lära sig av spel är att skapa mening, att lösa 
problem och att reflektera över de föreställda världarna och sociala relationer, menar Gee. 
Han framhåller att tänkande och literacy, förutom att vara mentala prestationer, egentligen i 
huvudsak är sociala prestationer. Gee diskuterar även att man aldrig egentligen läser på ett 
generellt sätt, utan att vi alla tolkar in olika saker i det vi läser. Vad vi tolkar in i en text är 
alltid beroende av våra egna erfarenheter och vår interaktion med olika människor i de sociala 
sammanhang som vi rör oss i. Som några av informanterna har sagt så går det inte att dra 
några skarpa gränser mellan vad som är lärande och vad som är underhållning. Därför menar 
vi att också TV-spel har sin plats på folkbiblioteken oavsett om de är traditionellt utlärande 
eller inte. Det handlar om att försöka förstå vad ungdomarna själva skapar för mening från 
spelen.  Därför fann vi informanternas uttalanden anmärkningsvärda när hälften av de 
tillfrågade menade att de ansåg att det fanns en kvalitetsskillnad mellan TV- och datorspel. Vi 
finner det intressant att samma tankar som vi hyser i vår förförståelse även existerar bland 
bibliotekarierna. Nordiska ministerrådet har avsatt pengar för att utveckla fler pedagogiska 
TV-spel. Detta anser vi är något som gagnar flera grupper av spelande ungdomar, även de 
med funktionshinder. En av våra informanter gjorde en reflektion över att det inte fanns ett 
utbud för alla i TV-spelsvärlden. 
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7.5  Bibliotekarierollen 
 
Smidt diskuterar om det är så att det håller på att ske en förskjutning av bibliotekarierollen. 
Från en ursprunglig folkupplysare (en form av lärarroll), där den goda boken, kulturen och de 
litterära värdena försvaras, mot en mer neutral serviceroll, där uppgifterna mer handlar om att 
tillhandahålla olika medier. När det gäller våra olika teman i analysen ligger tonvikten av 
utsagorna på bibliotekarierollen inom samarbetsstrategin, bortsett ifrån temat Bibliotekariers 
syn på kvalitet och urval, där en tredjedel av informanternas utsagor har en betoning på 
förmyndarstrategi. I denna förmyndarstrategi ser vi spår av den ursprungliga folkupplysaren 
som Smidt redogör för. Detta förfaringssätt kan vi se hos flera av informanternas uttalanden 
när de menar att ett urval av datorspel är lätt att göra när det ansluter till litteraturen och att det 
ofta är en väldigt enkel och bra koppling att göra. När det gäller inköp av TV-spel finns inte 
automatiskt den kopplingen i nuläget och då blir det ju genast mer komplicerat, då det 
kommer an på bibliotekarien själv att sätta sig in i mediet och det utbud som är relaterat till 
det. 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. Om det håller på att ske en förskjutning i bibliotekarierollen som 
Smidt diskuterar så innehåller den nya servicerollen också förmedling av olika slags medier 
och därmed en kunskap om hur dessa fungerar och dess innehåll.  

 

7.6  Marknadsföring 
 
Bland våra informanters utsagor har vi förstått att det finns en osäkerhet och okunskap när det 
gäller TV-spel som medium. Det i sin tur kan medföra att frågan om att börja en 
utlåningsverksamhet på folkbibliotek med TV-spel inte får någon större prioritet om inte 
bibliotekarierna själva är intresserade. Flera av informanterna menar att om det blir ett tryck 
på utlåning av TV-spel på deras bibliotek så kan man beakta det. Vi anser att ett passivt 
förhållningssätt gentemot TV-spelens införande på biblioteken också innebär ett indirekt 
avståndstagande och antyder förmyndarstrategin eftersom ungdomarna ofta inte själva är 
medvetna om att möjligheten finns att låna detta medium på biblioteket. Detta har delvis med 
marknadsföring att göra och det är inget som vi valt att lägga fokus på i vår uppsats. Trots det 
anser vi att det är intressant att belysa detta i en diskussion eftersom bibliotekarierna i detta 
fall kan göra ett aktivt val, där man kan möta ungdomar utifrån deras medieverklighet genom 
att ta reda på om och hur stort intresse det finns på biblioteket för utlåning av TV-spel. 
Eliasson (1997a) påvisar detta när hon redogör för Marknadsföringsmålet, vars syfte är att 
locka till sig nya användare till biblioteket. Hon menar att folkbiblioteket genom att erbjuda 
nya medier visar att de är moderna och följer samhällsutvecklingen genom att ge folk vad de 
vill ha och behöver. Eftersom de flesta utsagorna hamnade inom samspelsstrategin så drar vi 
slutsatsen att det finns en vilja till att bemöta barn och unga i deras egen kontext, vilket är 
positivt. Vi anser dock att man i större utsträckning bör fråga ungdomar, via referensgrupper, 
enkäter/intervjuer och debatter till exempel, vilka medier som bör finnas på biblioteket. Vi har 
förstått att man har en utpräglat social roll som barn- och ungdomsbibliotekarie, man kanske 
inte hinner sätta sig in i all forskning om olika nya medier, men vi tycker att det är av lika stor 
vikt som den sociala rollen. Eliasson (1997b) menar att det kan vara så att bibliotekarierna i 
början vid introduktionen av ett nytt medium vill vara lite försiktiga med marknadsföringen 
eftersom de inte vet hur många som kommer att nyttja det. I fall de blir många och de behöver 
stöd kan det bli svårt om man känner sig osäker på sin förmåga att kunna hjälpa dem. Rydsjö 
(1997) kommenterar samma sak när hon beskriver en kompetenskonflikt som mellan 
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bibliotekarien och ungdomarna kan utmynna i en maktkonflikt när de senare behärskar 
tekniken bättre och bibliotekarien kan uppleva att de förlorar kontrollen över sitt arbete. På ett 
av våra informanters bibliotek är målsättningen med TV-spelsverksamheten att ungdomarna 
ska sitta på biblioteket och spela. På ett annat är tanken att man börjar med ren 
utlåningsverksamhet men på sikt är planerna att ungdomarna även ska kunna sitta på 
biblioteket och spela. Vi tycker att det är intressanta tankegångar eftersom vi själva inför den 
här uppsatsen inte tänkte i de termerna att det gick att spela på biblioteket. Det var inte heller 
tanken i ett inledningsskede från Malmö Stadsbiblioteks sida som var först ut med TV-
spelsutlåningsverksamhet. Vi inser att på flertalet av de bibliotek där våra informanter är 
verksamma är man trångbodda, så även om intentionerna finns så är bibliotekarierna 
begränsade rent ytmässigt. 
 

7.7 Vidare forskning 
 
Vi anser att vidare forskning i ämnet kan belysas från olika perspektiv. Något som vi inte har 
valt att lyfta fram är genusaspekten, men vi har förstått att TV-spelande i högre grad attraherar 
pojkar och män. Bibliotekarieyrket är till stor del kvinnodominerat och det i sin tur kan 
förklara det begränsade intresse och den osäkerhet som vi tycker oss se bland våra 
informanter. Vi tror inte att det är en tillfällighet att Tevespelsgruppen på Malmö 
stadsbibliotek till hälften består av manliga bibliotekarier och att det kan vara en förklaring till 
att just de är först ut med TV-spel. Ur denna synvinkel anser vi att flickors och kvinnors 
användning och upplevelse av TV-spel bör lyftas fram till exempel i ett användarperspektiv. 
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8. Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen handlar om ett antal folkbibliotekariers värderingar och attityder när det 
gäller ett nytt medium på biblioteket. Vårt syfte har varit att med utgångspunkt i 
informanternas utsagor undersöka hur dessa resonerar när det gäller ett eventuellt införande 
av TV-spel och hur de ser på ungdomars roll i inköps- och urvalsprocessen. Eftersom TV-spel 
i nuläget bara finns på ett stadsbibliotek i landet ansåg vi det relevant att undersöka hur barn- 
och ungdomsbibliotekarier i denna studie förhåller sig till detta medium. Våra frågeställningar 
var: 
 

- Hur förhåller sig bibliotekarierna till ett tänkt inköp och urval av TV-spel? 
 
- Vilka kvalitetskriterier skulle i så fall urvalet baseras på? 

 
- Vilka kvalitetskriterier ligger till grund för urvalet av datorspel och anser 

bibliotekarierna att det är någon skillnad mellan TV-spel och datorspel? 
 

- Hur ser bibliotekarierna på ungdomars roll i inköps- och urvalsprocessen? 
 
 
I bakgrundsavsnittet ges en historik över TV- och datorspelsutvecklingen, lagar och regler i 
multimedia och några exempel på hur TV-spelsverksamhet på folkbibliotek i andra länder, här 
USA och Danmark, kan vara uppbyggda. 
 
Kapitlet tidigare forskning har vi delat in i olika teman, där vi under den första rubriken 
Ungdomar och medier, presenterar två studier som diskuterar ungdomars medievärld, utifrån 
olika forskningsperspektiv. Nästa rubrik handlar om TV- och datorspel som medium och 
vidare dess funktion på biblioteket. Under temat Bibliotek och ungdomar har vi velat belysa 
hur det diskuteras kring begreppet ungdomar och deras relation till folkbiblioteket. I 
Bibliotekariers syn på kvalitet och urval behandlas folkbibliotekariers diskussioner kring 
kvalitetsbegreppet i olika sammanhang. 
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkt som vi använt oss av i analysen är Maj Klassons modeller 
av tre olika rolluppfattningar för bibliotekarier. I vår tillämpning kallar vi dem för 
marknadsstrategi, förmyndarstrategi och samspelsstrategi. 
 
För att besvara våra frågeställningar utfördes en kvalitativ studie där nio barn- och 
ungdomsbibliotekarier intervjuades på åtta olika stadsbibliotek i södra Sverige. Frågor ställdes 
utifrån en intervjuguide där vi delade in frågorna under olika teman som utgick från vårt syfte 
och våra frågeställningar. 
 
Analys och diskussion valde vi att placera under samma rubrik eftersom vi fortlöpande ville 
diskutera de resultat vi kom fram till. Teorin låg till grund för vår analys, och dess tre 
underrubriker som vi också använt oss av i tidigare forskning, fungerade som tematiska 
indelningar. I slutsatsen besvarades våra frågeställningar utifrån de resultat som framkom i 
analysen. Inledningsvis kan vi se att totalt sett inom alla underrubriker finns det mest betoning 
på samspelsstrategin bland informanternas uttalanden. Det finns en demokratisk grundtanke 
som genomsyrar bibliotekariernas förhållningssätt till låntagarna och en vilja och en öppenhet 
att gå dem till mötes. Få utsagor återfanns inom marknadsstrategin. Flera av informanternas 
uttalanden hamnade inom förmyndarstrategin framförallt när det gällde kvalitet och urval, där 
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man månar om de litterära värdena och bokens ställning. Dessa värderingar överförs vidare på 
andra medier som TV- och datorspel vid kvalitetskriterierna när man anser att 
litteraturkopplingen till spelen är en bra utgångspunkt.  
 
I slutdiskussionen återförenade vi ett av våra teman från tidigare forskningsavsnittet som 
handlar om Ungdomar och medier med några begrepp som vi tyckte var intressanta att belysa 
ytterligare i en slutdiskussion. Här återknyter vi till struktur- och aktörperspektivet och i 
vilken forskningstradition vi har valt att lägga vår studie. Vi har valt att utgå ifrån ett 
övergripande perspektiv för att sedan smala av diskussionen till bibliotekarierollen och dess 
innebörd. De färdigheter som barn och ungdomar utvecklar när de spelar TV-spel inbegrips 
inte i traditionell pedagogik, men är trots allt viktiga kunde vi konstatera med stöd av den 
tidigare forskningen. Läroprocessen sker i samklang med en materiell, social och kulturell 
omvärld och spelen kan även lära ut nya kompetenser som är viktiga att tillägna sig i ett 
samhälle där multimedia av olika slag tar stor plats. En diskussion som vi har valt att lyfta 
fram är om det håller på att ske en förskjutning av bibliotekarierollen från den ursprungliga 
folkupplysaren till en mer neutral serviceroll. Vi menar att en mer framträdande serviceroll 
ställer nya krav på framtidens barn- och ungdomsbibliotekarie. Det krävs en större och 
djupare kunskap och kännedom om de medier som barn och ungdomar använder sig av och 
när det gäller urval av TV-spel så finns i nuläget inte den litterära kopplingen att falla tillbaka 
på utan bibliotekarien måste själv sätta sig in i det som erbjuds på marknaden.  
 
Vi diskuterade marknadsföring och ungdomars påverkan av inköp och urval på folkbibliotek.  
Eftersom kunskapen om TV-spel visade sig vara ganska begränsad bland våra informanter så 
kan det i sin tur påverka bibliotekarierna att inte ens överväga att ta in och marknadsföra TV-
spel på folkbibliotek. Det har dock framgått av vår studie att alla våra informanters utsagor till 
största delen befann sig inom samspelsstrategin och därmed uttryckte en vilja och en önskan 
att gå ungdomarna till mötes i deras önskemål. Det menar vi kan tillfredställas genom att i 
större utsträckning låta ungdomar komma till tals på biblioteket exempelvis genom 
referensgrupper, enkäter/intervjuer och debatter. 
 
Vi avslutade med att presentera förslag till vidare forskning i ämnet, där vi anser att 
genusaspekten i anslutning till TV-spel innehåller en viktig diskussion. 
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Bilaga 1 
 
Mejl till informanterna 
 
Hej!                                                                                                            
Vi är två studenter som läser Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. 
Den här terminen skriver vi vår magisteruppsats som ska handla om ungdomar, dator/tv-spel 
och bibliotek. Vi är intresserade av hur ungdomsverksamheten när det gäller dessa medier är 
upplagd på olika bibliotek och skulle därför vilja intervjua den som är barn- eller 
ungdomsbibliotekarie vid Ert bibliotek.  
 
Vi tänkte utföra intervjun vecka 6 eller 7. Vi beräknar att själva intervjun kan pågå i ca 60 
minuter och vi vill gärna spela in samtalet. Vårt intervjumaterial kommer givetvis att 
anonymiseras. 
 
De teman vi kommer att samtala runt är: 
 
Tv-spel - diskussioner och synsätt från bibliotekariens håll på ett nytt medium 
Urval och inköpspolicy  
 
Datorspel - värderingar och attityder som ligger till grund för urval och beståndsutveckling 
 
Likheter eller skillnader mellan de olika medierna 
 
Ungdomars påverkan och delaktighet i urvalsprocessen 
 
 
Om Ni tycker detta låter intressant så hör av Er via mejl till oss snarast. Uppge då ett namn 
som vi kan kontakta per telefon för att komma överens om en tid som passar Er. 
 
Vill Ni ha kontakt med vår handledare Mats Sjölin så är hans mejladress: [X], tel.nr : [X]. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Maria Gezelius 
Anna Griph 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide  
 
I anslutningen till de olika teman vi har ställt upp tänker vi ge informanten tillfälle att 
utveckla svaren vidare. Därför har vi valt att inte skriva frågor som ”berätta mer”, ”utveckla” 
och ”varför det” under varje rubrik för att slippa upprepningar. 
 
Berätta lite om dig själv och om ditt nuvarande jobb som barn- och ungdomsbibliotekarie. 
Hur länge har du jobbat här, andra bibliotek? Hur länge har du varit bibliotekarie, vilket år tog 
du din examen?  
 
Ungdomsverksamhet 

• Berätta om ungdomsverksamheten på Ditt bibliotek  
• Finns det en speciell ungdomsavdelning? 
• Skillnad mellan barn- och ungdomsverksamhet? 
• Tycker Du att olika låntagargrupper får lika stort utrymme på biblioteket? 
• Upplever Du att det finns ett glapp mellan barn och vuxen? 
• Vilka medier anser Du är riktade mot ungdomar på ert bibliotek?  

 
Tv-spel 

• Förs det diskussioner om eventuellt inköp av tv-spel på Ert bibliotek? 
• Hur förhåller sig biblioteket till ett ”nytt” medium? 
• Vilka värderingar och attityder har Du när det gäller tv-spel? 
• Tycker Du att ungdomar bör spela tv-spel? 

 
Datorspel 

• Vilka diskussioner förs på Ert bibliotek när det gäller urval av datorspel? 
• Vilken inköpspolicy har Ni på ert bibliotek? 
• Varifrån köper biblioteket in spelen? 
• Vilka värderingar och attityder har Du när det gäller datorspel? 

 
Ungdomarnas påverkan och delaktighet i urvalsprocessen 

• Kan ungdomarna lämna inköpsförslag på olika medier? 
• På vilket sätt tar biblioteket del av ungdomars förslag?   
• Finns det någon efterfrågan på tv-spel? 

 
Styrdokument 

• Vad är det som gäller vid inköp och urval av datorspel? 
• Vilka riktlinjer följer Du när det gäller inköp av datorspel? 
  

Kvalitet 
• Vad har biblioteket för kvalitetskriterier när det gäller datorspel?  
• Tror Du att detsamma skulle gälla för tv-spel? 
• Vad är bra respektive dålig kvalitet för Dig? 
• Anser Du att det finns någon skillnad mellan dator- och tv-spel när det gäller kvalitet? 
• Vilka funktioner tycker du att spelen ska ha för användarna – pedagogiska, 

underhållande etc? 
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Bilaga 3 
 
Pressmeddelande och projektbeskrivning 

 
 

Varför TV-spel på biblioteket 
 

TV-spel har blivit enormt populärt och recensioner dyker numera upp på tidningarnas 
kultursidor och SVT sänder särskilda TV-spelsprogram. Bibliotekets besökare frågar ofta om 
vi har spel och undrar varför vi inte har det. Nordiska ministerrådet har avsatt stora summor 
för utveckling av pedagogiska TV-spel för barn och ungdomar och i Danmark har biblioteken 
lånat ut spel länge. Där är det mycket populärt och har ökat bibliotekens utlåningssiffror både 
på spel och andra medier.  
 
Biblioteket har i uppdrag att söka nya målgrupper att hysa samlingar med medier som 
medborgarna använder och efterfrågar och att marknadsföra biblioteket med moderna medier. 
Att hitta en ny målgrupp biblioteksanvändare är lika viktigt som den demokratiska aspekten 
att visa nya medier för våra befintliga brukare. Alla skall genom biblioteket få tillgång till 
denna kulturyttring – gammal som ung. Tidigare har vi inte kunnat låna ut spelen då 
spelbranschen varit avvaktande men den är nu mycket positiv till att få in sina produkter på 
public service området. 
 
Urval: 
Biblioteket kommer att köpa in spel som får bra recensioner. Vidare kommer vi att avstå de 
mest våldsamma spelen samt de som är sexistiska och rasistiska i enlighet med bibliotekets 
generella inköpspolicy. Vi kommer särskilt att försöka köpa spel som riktar sig till tjejer. 

 

 

 
 
 


